
Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

ministerio das relacoes exteriores -



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

figueiredo: concex agiliza 
o comercio exterior brasileiro 

Discurso do Presidente Joiio Figueiredo, no Clube 
Monte Llbano do Rio de Janeiro, em 12 de setembro 
de 1979, por ocasiiio da sessiio solene do 
Conselho Nacional do Comercio Exterior (CONCEX). 

Excelentissimo Senhor Governador Chagas Freitas, 

Excelentissimos Senhores Ministros de Estado, 

Excelentissimos Autoridades, 

Minhas Senhoras, meus Senhores: 

0 oovo CONCEX, agora instalado, e o instrumen
to do meu governo para a promo~ao e agiliza~ao 
do comercio exterior brasileiro. 

Seu mandata e simplificar, tornar as estruturas 
mais leves. 

Dar velocidade aos processos, tanto no exporta
~ao como na importa~ao. 

Eliminar complica~oes irritantes, freqiientemente 
irracionais, tantas vezes desnecessarias e in6cuas. 

Atraves da discussao franca e leal, o CONCEX pro
curare a harmoniza~ao dos interesses e a boa 
administra~ao dos mecanismos de estimulos e in
centivos a exporta~ao. 

Alem de voca~ao natural do Brasil, desde antes 
da independencia, o comercio internacional e 
porte integrante e inseporavel de nossa politico 
externa. t tambem, expressao da vontade de 

entendimento e COOpera~ao entre OS pOVOS. ~ ele
mento importante na busca de formas mais har
moniosas e ·proficuas de convivio entre as na~oes. 

Coda produto exportado e uma mensagem do 
nosso povo, uma indica~ao de nossa capacidade 
de fazer bem as coisas de que os outros pre
cisam. 

Do ponto de vista social, o comercio extemo cria 
empregos no Pais e concorre para melhorar a 
qualidode e baixar os pre~os intemos dos pro
dutos. 

0 custo do petr61eo, sempre em eleva~ao, o ser
vi~o de nossa divida, e a nossa necessidade de 
importar tomam absolutamente indispensavel 
atingirmos, ate o meio da proxima decada, no
vas patamares de valor das nossas exporta~oes. 

Confiamos em que nossos parceiros comerciais 
saberao compreender a justeza de nossas aspi
ra~oes e a firmeza de nossos prop6sitos. 

Devido ao nosso processo acelerodo de desenvol
vimento, o Brasil e naturolmente um grande i• 
portador. Para n6s, a exporta~io e nio s6 um 
objetivo, em si, mas o meio com que esperamn 
realizar - em escala cada vez maior - a com-
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pra dos insumos fisicos, financeiros e tecnologi
cos necesscirios ao nosso desenvolvimento. 

~ confortador encontrar, mesmo nas extrapola
~ies mais cautelosas, numeros compativeis com 
esse objetivo. Entretanto, prole~ies sio simples 
exercicios no papel. Mesmo aquelas aporente
mente mais fciceis de alcan~ar, so se concretizam 
atraves do esfor~o conjugado de todos. 0 novo 
CONCEX e justamente para isso. 

Temos muitos obstaculos, nessa corrida. Urn 
deles e o protecionismo. As novas formas de pro
tecionismo sao mais crueis porque efetivamente 
dificultam o progresso dos poises em desenvolvi
mento. 

0 neoprotecionismo dos poises desenvolvidos, no 
verdade, constitui uma reserva do mercado de tra
balho. levado as suas ultimos e injustas conse
qiiencias, as tarefas sofisticadas, geradoras de 
empregos mais bern remunerados, acabariam por 
tornar-se privativas dos trabalhadores dos poises 
mais ricos. 

A nossos parcei ros industrializados declaramos, 
portanto, nossa disposi~ao para o di61ogo e o 
entendimento, e nossa rejei~ao a qualquer atitu
de gratuita de confronta~ao. Desejamos chegar, 
juntos, a solu~oos est6veis e construtivas. Por 
meio delas, contamos afastar o espectro do pro
tecionismo - hoje agu~ado pelas dificuldades ge
neralizadas. E abrir espa~os coda vez mais amplos 
ao comercio e a coopera~ao internacional. 

Outras iniqiiidades ainda marcam fortemente os 
padroos de relacionamento entre as na~oes indus
trializadas e os poises em desenvolv:imento. 0 
proprio di61ogo NortejSul, ou nao produziu re
sultados, ou estes certamente ficoram muito 
aquem das aspira~oes legitimas dos povos pobres. 

Seguiremos solid6rios com estes no esfor~o de 
negociar a revisao das estruturas do comercio 
internacional. Certos de que, em todas essas ques
toes, o comercio credencia poises como o nosso 
para as responsabilidades politicos e economicas 
do mundo de hoje. 

Entretanto, o mundo em desenvolvimento nao 
pode ter sua unidade calcada exclusivamente no 
coincidencia de interesses perante as na~oes alta-
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mente industrializadas. 0 peso crescente dos in
sumos energeticos amea~a introduzir, em cora
fer duradouro, agudos desequilibrios no intercom
bio entre poises em desenvolvimento. 

Gra~as a nossa atua~io equilibrada no dominio 
politico e a corre~io com que nos lan~amos nos 
mercados do mundo, o Brasil e um parceiro con· 
ficivel. Compramos e vendemos sem ambi~ies he
geminicas. Sem exigir compromissos que nossos 
parce!ros nio poderiam assumir sem renuncia a 
principios que nos proprios defendemos. 

0 Brasil estci pronto a cooperar, ao maximo de 
suas possibilidades, para o fortalecimento dos 
vinculos entre as na~ies da America Latina, Afri
ca e Asia. Trabalharemos pela dinamiza~io da 
ALALC, e pela integra~io latina-americana. lnten
sificaremos o comercio e a coopera~io tecnica 
com paises da Africa e da Asia. Com eles parti
lharemos o acervo de experiincia, em muitos 
casos considercivel, de que jci dispomos, como na
~io tropical, e em estcigio relativamente adianta· 
do de industrializa~io. 

Ainda importamos, como petr61eo, cerca de 40% 
do energia que consumimos. Mas estamos resol
vendo esse problema atraves do esfor~o de nossos 
empresarios, com apoio decidido do governo. Ho
je podemos vislumbrar solu~oes pr6prias, origi
nais, baseadas em recursos renovaveis tambem 
para substituir parte consideravel do energia im
portada. 

Nesse sentido, os brasileiros mois uma vez rejei
taram as posi~oes negativistas, sombrias, pessi
mistas. Em vez de caminhar para novas restri
~Oes, iniciamos, com otimismo, fe e confian~a, 
programas de aumento de produ~ao. 

Vamos soltar mais, d·iminuir a interven~ao do Es
tado no economic. 

Para isso, o novo CONCEX instituira regras s~im
ples, compreensiveis e de aplica~ao tao automa
tica quanto possivel. 

Essa uma das razoes para termos tres represen
tantes do setor privado entre os membros do 
novo CONCEX. Urn outro exercer6 a secretaria
executiva. Cumpro, ass,im, com prazer, mais uma 
promessa feita no campanha eleitoral, de fer a 
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participa~aG dos empresarios no discussao dos 
assuntos que lhes falam de perto. 

E renovo o apelo feitG no mesma epoca: precisa
mos exporta-r mais. 

0 sucesso de nosso esfollo ajudani a dar ao Bra
sH con~ies adequadas para continuar lutando 
por unt novo estilo de relaciona•nto entre as 
na~ies do ntundo. 

Fundado na igualclacle e no respeito reciproco, 
esse novo estilo deveni facilitar o acesso das na
~ies ntais pobres a unta vida espiritualntente ntais 
rica e ntaterialntente ntais confortneL 

Essas aspira~aes sao de toda a humanidade, neste 
final de seculo. Podem ser concretizadas em nosso 
tempo. Basta que as na~oes e os povos venham a 
encontrar, nos cora~aes uns dos outros, os mes
mos ideais de liberdade, igualdade e justi~a. 

ldeais e aspira~aes que, de nossa parte, ajudare
mos a alcan~ar, no medida em que, juntamenfe 
com os nossos produtos, possamos entregar aos 
nossos amigos e clientes urn pouco da alma ge
nerosa do nosso proprio povo. 

Muito obrigado. 
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a visita do presidente do governo 
espanhol, adolfo suarez 

Discursos do Presidente Joiio Figueiredo e do Presidente 
do Governo espanhol, Adolfo Suarez Gonzalez 
(tradu~iia niio-oficial), no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 
6 de agosto de 1979, por ocasiiio do jantar oferecido ao 
Chefe de Governo espanhol. 

JOAO FIGUEIREDO 

Excelentissimo Senhor Presidente do Governo 
espanhol, Doutor Adolfo Suarez: 

A visita que hoje nos faz Vossa Excelencia, em 
aten~ao ao convite que five a honra de lhe for
mular, e importante passo para 0 desenvolvimen
to das tradiciona,is rela~oes de amizade entre o 
Brasil e a Espanha. 

BrasHeiros e espanh6is se conhecem, estimam-se 
e convivem fraternalmente. Boa vontade e simpa
tia reciproca sao a marco de nossas rela~;oes. 
Agora, acredito haver chegado o momenta de 
traduzirmos, no plano oficial, todo esse extraor
dinario capital. 

A presen~a de Vossa Excelencia no Brasil permite
nos ampla troca de opinioes a respeito de ques
toes internacionois e bilaterais de interesse dos 
dais poises. Nesse contexto, nossas rela~oes bila
terais devem ganhar novo impulso. Devem refle
tir, em toda a sua inteireza, a presen~a do Espa
nha e do Brasil nos mais variados campos de ati
vidade internacional. 

£-me especialmente grata a decisao de Vossa Ex
celencia de fazer-se acompanhar de tao importan-

te comitiva. A prop6sito, desejo real~ar a pre
sen~a dos Ministros de seu Governo, que a inte
gram. Estou certo de que a alta hierarquia, a 
experiencia e o rename desses Ministros muito 
facilitarao nossos contactos, e seu seguimento 
pr6tico nos pr6ximos meses. 

Senhor Presidente: 

A autenticidade e a marco admiravel do tradi~ao 
cultural espanhola. Ela constitui o segredo do 
irradia~;ao verdadeiramente universal do pais de 
Vosoo Excelencia. 

Pais de forma~ao extremamente rica, tern a Es
panha uma densidade hist6rica excepcional e sin
gular. Gra~as ci intera~ao de tradi~oes variadas, 
a Espanha desenvolveu as virtudes do sensibili
dade e do inteligencia - nitidos apan6gios do 
valoroso povo espanhol. 

Par representarem o que h6 de ma;s profunda e 
legitimo no alma de seu povo, as grandes figu
ras do historic e do cultura do Espanha sao com
preendidas, admirados e respeitadas em toda a 
parte. 

A todos impressiona o desenvolvimento continua
do da r.ultura e das artes hisponicas. Suas obras 
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ajudam a moldar a sensibilidade moderna, e ca
racterizam fortemente nco apenas a Espanha, 
mas a propria civiliza~ao ocidental. 

Diante desse pano de fundo, Vossa Excelencia 
· conduz - com reconhecida voca~ao de lideran~a, 
talento e desassombro - urn processo politico de
mocr6tico particularmente fecundo. Tendo coma 
inspirador o Chefe de Estado, Sua Majestade o 
Rei de Espanha, D. Juan Carlos I, o Governo de 
Vossa Excelencia responde, com criatividade e de
cisco, ao desafio do complexidade espanhola. 

Porque tudo o que se passa no Espanha interesse 
a todos os homens, seus esfor~os e suas realiza
~oes sao por todos acompanhados com apre~o, 
simpatia e respeito. 

A Espanha, Senhor Presidente, e, por todos OS mo
tivos, urn pais muito proximo do Brasil. Seus fi
lhos aqui acorreram em grande numero. Com sua 
ca-pacidade de trabalho e suas caracteristicas de 
generosidade, enriqueceram a sociedade brasileira. 

Nco e demais dizer que OS espanhois se integra
ram em nosso Pais com exemplar perfei~ao: a 
Espanha e parte do alma brasileira, do nosso 
modo de ver e sentir a vida. 

A contribui~ao espanhola foi ainda mais direta 
no forma~ao de nossos vizinhos da America La
tina. Nco posso deixar de saudar com interesse, 
por tal razao, 0 fortalecimento dos la~os que 
unem a Espanha aos poises desta parte do Terra. 

0 mundo iberica assenta sabre um patrimonio 
comum, construido atraves dos seculos a custa 
de grande esfor~o e nco pouco sacrificio. Assim, 
nossa vivencia historica pode e deve servir de base 
a empreendimentos conjuntos, em beneficia de 
todos os nossos povos. 

No encontro politico entre a Espanha e a Ameri
.ca Latina, a possibilidade de mantermos um die
logo aprofundado e realista decorre da propria 
riqueza do individ1.1alidade de coda na~ao. Par 
isso, nao basta levar em canto e saber interpre
ter o nosso passodo. Precisamos de muito mois: 
precisomos forjar novas lo~os. Pais nossos poises 
sao essenciolmente voltodos para o futuro. Nosso 
interess·e e descobrir novas formes de oproxi
mo~ao. 
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No momenta do visito de Vosso Excelencia oo 
Brasil, a situa~ao economico mundiol pode ensejor 
mois desalento que esperan~a. Problemas serios 
ocumulom-se em excessivo numero no agenda in
ternational. Ninguem parece vislumbrar solu~i>es 
copozes de, a curta prozo, atender aos interesses 
de todas as na~oes. 

A infla~ao, a instabilidade cambial, a crise ener
getica somom-se as dificuldades conhecidas do 
mercado internocionol de produtos de base, e ao 
protecionismo comerciol contra as exporta~oes 
dos produtos monufaturados. 

T6dos esses problemas ofetom de forma drama
tico o meu Pais e nos obrigom a tomar medidas 
internes para minorar, no medida do possivel, 
seus efeitos. Eles tornam ainda mais arduos OS 

esfor~os do povo brosileiro em prol do seu desen
volvimento s6cio-economico. 

Continuomos, porem, otimistas e confiontes em 
encontrar os caminhos que nos permitirao superar 
essos dificuldodes. 

No plano interiHitional, nao acreditamos em SO• 
lu~oes unilaterais para problemas de carater gl .. 
bal, em sua -sencia. Esperamos porem que, ao 
examinli-los, a comunidade mundial de na~OeS 
leve espetialmente em conta os anseios e as aspi
ra~oes dos paises em desenvolvimento. Niio e ius
to fiquem eles etemamente compelidos a sacri
ficar parcelas essenciais de seus interesses eco
nomicos. Ou a adiar indefinidamente as melho
r1as de padriio de vida a que seus povos tem di
reito. 

A Esponho esta empenhodo nao so no modernizo
~ao politico, mas tombem no economico. Notobili
zo-se o seu pais, Senhor Presidente Adolfo Suarez, 
par urn progresso que o coloca entre os dez mais 
industriolizados do mundo. Em sua politico econo
mica externa, procuro o Governo de Vosso Exce
lencia reti ror todos as consequencios pr6ticos 
desso novo e auspicioso situa~ao. 

0 Brasil espera que, ao ingressor no Comunidade 
Economica Europeio, a Espanho venho a juntor-se 
aos que propugnom, ali, pela liberaliza~ao das 
correntes de comercio. So desejomos que os be
neficios do otividode economico global sejom pro
porcionolmente maiores e mois bem distribuidos 
entre todos os parceiros. 
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Esperomos, iguolmente, posso o Governo esponhol 
levar avante o seu atual esfor~o de intensifica~ao 
das 111la~oes economicas com os poises do Ame
rica Latina. H6 novas portas a abrir para urn in
tercombio moderno e mutuamente proveitoso. 

As perspectivas altamente fovoraveis de entendi
mento e coopera~ao entre os nossos dois poises 
aconselham a nao nos conformarmos com o otual 
nivel de nossas rela~oes. 

Muito h6 que fazer. Penso que devemos consultor
nos mais e d:~r toda enfase aos mecanismos ao 
nosso dispor, inclusive a Comissao Mista Brasii
Espanho. Podemos dinamizar nossas rela~aes po
liticos, economicas, culturais, cientificas e tecno-
16gicas. Sobretudo, podemos coloca-las a altura 
das aspira~oes dos nossos dois povos. 

De parte do Brasil, pode Vossa Excelencia estar 
certo de toda a nossa disposi~ao de cor111sponder 
ao gesto de amizade e interesse representado pela 
visita de Vossa Excelencia ao nosso Pais. 

Senhor Presidente: 

Permita-me pedir aos presentes que levantem urn 
brinde a saude e felicidade do Chefe de Estado, 
Sua Majestade D. Juan Carlos I, aos continuodos 
exitos de Vossa Excelencia a frente do Governo 
espanhol, e ao progresso das rela~oes entre nos
sos dois poises. 

Muito obrigado. 

ADOLFO SUAREZ 

Excelentissimo Senhor Presidente, 

Excelentissimos Senhores e Senhoras, 

A cortesia, a hospitalidade e o sentido de amiza
de sao tres valores frente aos quais urn esponhol 
nao pode jamais permanecer insensivel. Sao tres 
principios de boa convivencia de que tao cons
tantes proves tivemos nestes dies de reencontro 
de nossos povos. Quero agradecer-lhe as carinho
sas palavras de boas-vindos e sauda~ao e as nu
merosas proves de afeto que todos os membros 
do delego~ao espanhola receberam no curso de 
nossa breve estada em seu maravilhoso pais. 

Conhece-lo, ter a oportunidade de convergir para 
a sua pessoa toda a cargo de boa-vontade e es
tima que o povo espanhol sente pelo Brasil e 
para mim urn alto motivo de sotisfa~ao. Talvez 
seja esta a ocasioo propicia para assinalor o 
quanta me impressionaram as palavras de Vossa 
Excelencia por ocasiao de sua posse a 15 de mar
~o ultimo. Percebi, naquelas palavras de Vossa 
Excelencia, a personalidade de urn grande esta
dista e hoje confirmo esta impressoo ao compro
var que Vossa Excelencia assumiu com lucidez o 
controle deste grande pais com onimo resoluto e 
11ecidido para agir como impulsor do vontade de 
mudan~o que distingue este povo jovem e vigo
roso. 

E em sua pessoa, maxima encama~io do Gower
no e do povo brasileiros, quero saudar esta gran· 
de n~io que e o Brasil, um dos pafses de mais 
clefiniclo iclelltidade e importincia entre toclos os 
da Terra, verdadeiro continente dentro de um con
tinente, que nio somente e o quinto pais do mun
clo em extensio e o oitavo em importincia de· 
mografica, como esta come~ando a ser um dos 
grandes focos economicos e culturais, dos quais 
irradia o verdadeiro carclter pluralista de uma 
nova politica mundial e de um sistema de rei• 
~ies em que vai haver, cada vez, mais vozes de
cisivas que se somem ao que ate ha pouco tempo 
era um reduzido numero de mponsaveis pelas 
grandes decisies intemacionais. 

Saooo, pois, a na~ao brasileira, com profunda 
simpatia e confian~a em seu futuro. E com o sin
cera desejo de que este reencontro, que estreita 
la~os omigos que parecem prefigurar urn comum 
destino de amizade e entendimento, contribua de
cisivamente para que nossas rela~oes bilaterais 
sejam urn elemento de estabilidade do paz mun
dial, de justi~o, de progresso e de coopera~ao en
tre as na~oes do Terra. 

Penso sinceramente que a identidade e singulari
dode especificas e pr6prias do Brasil fundamen
tam a importoncia destas rela~oes bilaterais. 0 
que nao exclui, naturalmente, o esfor~o por uma 
reflexao comum sobre os numerosos problemas 
contemporoneos que afetam a comunidade inter
nacional. 

A politico externa do Governo espanhol pretende 
uma crescente amplia~ao de nossa presen~a nos 
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areas das grandes decisoes, uma intensifica~ao 
dos contatos e intercombios numa atmosfera sem 
hegemonias nem tilocos dominadores e se encami
nha, portanto, para a potencia~ao de nossos in
teresses num mundo complexo, em ropido proces
so de mudan~a e coda vez mois independente. A 
igualdade soberono dos Estodos e a necessidade 
de umo omplo coopera~ao international sao ideios 
basicos plenomente comportilhodos pelo Brasil e 
Esponho, e que delineiom umo bose de entendi
mento sobre a qual ocreditomos ser possivel 
construir um futuro de harmonia e de intensos 
rela~oes em todo os compos. 

Queremos contribuir para a constru~iio do paz e 
afirmamos categoricomente que a paz s6 e possi· 
vel quando as sociedodes clamom por umo pronto 
e efetivo oten~iio para suas ospiro~aes e direitos, 
dentro de um mundo mois livre, mois seguro e 
mais justo. ~ precisomente por isso que niio ocei
tamos que um reduzido numero de Estados pre
tendo ser dono po destino politico e economico 
do mundo. Os grandes problemas de nosso tempo, 
muito oo contrario, s6 encontroriio solu~iio num 
novo climo de coopero~iio internocionol, ja que 
para implontor maiores niveis de justi~o e mister 
faze-lo em torno de principios inequivocos de 
iguoldade e independencio. 

A Esponho e plenomente consciente tonto do in
terdependencio que condiciono e corocterizo o 
mundo atuol, como do peculiar identidode que nos 
distingue dentro das coordenados universais do 
epoca contemporoneo. Somos encruzilhado de 
lfnguos e culturo, ber~o de mesti~ogem, local 
de encontro de civilizo~iio e heron~os hist6ricos de 
mui diverso signo. E e precisomente neste con
texto, no qual se fundo o que nos irmono no pas
soda e o que nos foz coincidir necessoriomente 
no futuro, que reside o grande ·interesse com que 
seguimos tonto a defeso que faz o Brasil do prin
cipia do iguoldode soberono dos Estodos, como 
os esfor~os de colabora~iio, tonto em escolo uni
versal como regional. Ai, precisomente, e onde 
penso que deitom roizes e hiio de florescer relo
~oes biloterois que no futuro desejomos coda vez 
mais intensos, estreitos e fecundos, principolmen
te atroves de uma oproximo~iio mois rozoavel en
tre nossos respectivos exporto~aes e importo~oes 
de mercodorias. 

Sei que isso e possivel se aliarmos a tecnica eco
nomico, Senhor Presidente, umo decidido vonto-
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de politico para olcon~or esses objetivos, e pen
so que ambos os poises devem fozer um esfor~o 
nesse sentido, ja que uma balan~o comerciol crO
nico e grovemente deficitario para umo das par
tes ocobo produzindo efeitos desfovoraveis e mais 
profundos, dificeis de corrigir posteriormente. 
Creio sinceramente que oindo estamos a tempo 
para evita-los. 

0 amplo cominho do constitui~iio de empresas 
mistos hispono-brosileiras deve ser explorado e 
explorado a fundo, como, por exemplo, no setor 
pesqueiro, em que nossos mutuos interesses po
dem estreitar-se agora com imensas possibilida
des de exito. Eis aqui, em breves tro~os, o muito 
que aindo podemos empreender juntos. 

Brasil e Espanha, Senhor Presidente, tim as •s
mas raizes espirituais e culturais, e por pertencer 
a uma mesma comun!dade de origem temos um 
destino que em muitos ospedos pode ser tamb6m 
comum. Por isso penso que tanto no plano cultu
ral, como no economico, comercial e tecno16gico, 
hci muito o que fazer, e felizes e promissoras siio 
as perspectivas que se abrem a nossa frente. Nes
te sentido, a coesiio hispano-brasileira - a que 
Vossa Excelencia fez alusiio - hci de ser o veiculo 
adequado para aprofundar neste caminho que ha 
de levar-nos, estou seguro, a entendimentos mais 
completos. 

Desejo sinceramente que esta viagem sirvo para 
nos conhecermos melhor e para oprofundar esta 
malha de rela~oes que desejomos estreito e pro
veitoso. Se houve umo serie de circunstdncias 
que impediom que a natural voco~iio de coinciden
cia se traduzisse em contotos freqi.ientes, penso 
que este tempo ficou felizmente para tras. Temos 
agora uma Iongo estrada a percorrermos juntos. 
E estou certo de que ha de permitir um intercom
bio de experiencias que beneficiara nossos dois 
povos, como os beneficiara igualmente uma inte
gra~iio do Espanha nos comunidades economicas 
europeios nos quais meu pais sobera ser eco dos 
aspira~oes deste hemisferio. 

E neste sentido reiteramos que um esfor~o de in
vestig::~~iio e colaboro~iio no campo do tecnologio 
e a melhor resposta a nosso comum rejei~iio dos 
obstaculos interpostos por alguns poises superin
dustriolizodos oo esfor~o empreendido pelos de
mais no~oes para dispor do tecnologia necessaria 
ao seu proprio desenvolvimento. 
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Permita-me, Excelencia, que nesta solene ocas1ao 
tenha uma emocionado palovra de lembron~o 
para os imigrantes e a coletividade espanhola no 
Brasil, que fizeram deste imenso pais que os ace>
lheu com fraternal carinho sua segundo potria e 
para cujo desenvolvimento e prosperidade con
tribuiram com seu denodado esfor~o, seu incan
sovel trabalho, sua honestidade. Esses espanh6is 
que vivem e trabalham na Bahia, Sao Paulo, Rio 
de Janeiro, Porto Alegre, ao Norte, ao Sui, a les
te e Oeste do Brasil tambem nao querem esquecer 
a potria em que nasceram e receiam que alguns 
entraves administrativos levantem uma barreira 
economica que os impe~a de visitor de vez em 
quando as terras em que nasceram e os seres 
queridos que Ia deixaram. Sei que esta e uma 
preocupa~ao de seu Governo, Senhor Presidente, 
e espero e muito confio que em breve se encon
trem formulas apropriadas para derrubar estes 
obstoculos e acalmar essas ansiedades. 

Nossa politico externa tem como um dos seus 
mais caros objetivos a prate~ao daqueles espa
nhois que afastodos de sua terra desenvolvem 
sua atividade fora de nosso pais. Mas a Espanha 
nao renuncia, e me alegro que nossas conversa
'aes tenham sido uma excelente ocasiao para con
firmor a identidode de nossos pontos de vista, 
para realizar uma positiva abordagem da resolu
~ao dos problemas com que hoje se defronta a 

comunidade intemacional. E nesto ordem de coi
sas, estomos certos de que urn pais com a impor
toncia economica e estrategica do Espanha pode 
contribuir decisivamente para a distensao, o de
sarmamento geral e completo sob um adequodo 
e eficaz controle international, e o estabelecimen
to desta ordem international a que me referi no 
principia de minhas palavras, baseado nos prin
cipios de igualdade e coopera~ao no interdepen
dencia. 

A Espanha, em resumo, pratica uma politico aber
ta a todos os problemas de nosso tempo, marcada 
pelos principios de igualdade soberana e nao in
gerencia no politico interna de autros poises, 
baseada, em sumo, no convic~ao de que a ordem 
politico e a paz social nao podem ter outros fun
damentos que a dignidade da pessoa e o respeito 
de seus direitos fundamentais. Foi esta a vontade 
soberana de nosso povo ao dotar a nova demo
cracia espanhola de uma Const'itui~ao que, dese
jando estabelecer a justi~a, a liberdade, a segu
ran~a e o bem de quantos integram a na~ao, 
proclama entre outros objetivos o de colaborar 
para o fortalecimento de rela~aes pacificas e de 
eficaz coopera~ao entre todos os povos da Terra. 

Por este esfor~o, a que esta na~ao jovem e pu
jante que e o Brasil vai contribuir com sua po
derosa riqueza e capacidade criadora, ergo minha 
ta~a como simbolo de fraternidade e esperan~a. 
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proveitosos os entendimentos de 
adolfo suarez no brasil 

Palavras do Presidente Joao Figueiredo por ocasiao 
do banquete oferecido pelo Presidente do Governo espanhol, 
Adolfo Suarez, no Embaixada do Espanha, em Brasilia, em 

7 de agosto de 1979. 

Excelentissimo Senhor Presidente do Governo 
Espanhol, Doutor Adolfo Suarez: 

Fico muito reconhecido a Vossa Excelencia pelas 
am6veis palavras que acaba de pronunciar. 

Nestes dois ultimos dias, mantivemos entendimen
tos muito proveitosos. Trocamos opiniaes sobre 
assuntos de interesse reciproco e tratamos, obje
tivamente, do desenvolvimento de nossas rela~aes 
bilaterais. lgualmente, nossos Ministros realiza
ram uteis conversa~oes, no ambito de suas res
pectivas pastas. 

Em nosso encontro, Vossa Excelencia me impres
sionou, como era de esperar, pelos seus conheci
mentos de homem de Governo e por suas quali
dades pessoais. 

Fa~o votos de que Vossa Excelenc·ia e sua ilustre 
comitiva tenham em sua visita a Sao Paulo, ama
nha, uma estada agradavel. E de que possam rea
lizar contactos igualmente proveitosos, naquefe 
Estado, com os mais variados setores de ativida
de. La, Vossas Excelencias terao oportunidade de 
ver, perfeitamente integrados, como disse ontem, 
numerosos espanh6is e outros tantos brasileiros 
de origem espanhola. 

Pe~o aos brasileiros aqui presentes que comigo 
levantem suas ta~as, em homenagem a Sua Ma
jestade o Rei de Espanha, D. Juan Carlos I, pela 
saude do Presidente do Governo espanhol, Doutor 
Adolfo Suarez, e pelo fortalecimento dos la~os de 
amizade que unem o Brasil e a Espanha. 

comunicado conjunto 
brasil- espanha 

Atendendo a convite do Presidente da Republica 
Federativa do Brasil, Joiio Baptista de Oliveira 
Figueiredo, o Presidente do Governo espanhol, 
Adolfo Suarez Gonzalez, visitou o Brasil, em cora
fer oficial, no periodo de 6 a 8 de agosto de 
1979. 

0 Presidente do Governo espanhol fez-se acompa
nhar do Ministro de Assuntos Exteriores, Moree-
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Comunicado Conjunto Brasii-Espanha, divulgada 
pelo ltamaraty em 8 de agosto de 1979, ao final do 

visita ao Brasil do Presidente do Governo 
espanhol, Adolfo Suarez Gonzalez. 

lino Oreja Aguirre; do Ministro da Industria e 
Energia, Carlos Bustelo y Garcia del Real; do Mi
nistro do Comercio e Turismo, Juan Antonio Gar
cia Diez; do Secretario de Estado para a lnfor
ma~ao, Josep Melia Pericas, e de altos funciona
rios do Governo espanhol. 

0 Presidente do Govemo espanhol, durante sua 
permanencia em Brasilia, manteve encontros com 
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o Presidente do Republica; visitou o Presidente 
do Senado Federal. luiz Vianna Filho, e o Presi
dente da Cdmara dos Deputados, Flavio Marcilio, 
assim como o Pre9idente do Supremo Tribunal 
Federal, Antonio Neder. Paralelamente, membros 
da comitiva presidential mantiveram conversa
~oes com autoridades brosileiras: o Ministro de 
Assuntos Exteriores encontrou-se com o Ministro 
das Rela~oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro; 
o Ministro do Industria e Energia, com o Minis
fro das Minas e Energia, Cesar Cals de Oliveira 
Filho1 o Ministro do Comercio e Turismo, com o 
Ministro do Fazenda, Karlos Rischbieter, e com 
o Ministro, interino, dos Transportes, Wando Pe
reira Borges. 0 Ministro do Comercio e Turismo 
e o Ministro do Industria e Energia visitaram 
tambem o Ministro da Industria e do Comercio, 
Jooo Camilo Penna, e o Ministro Chefe da Secre
taria de Planejamento, Mario Henrique Simonsen. 
0 Secretario de Estado para a lnforma~ao foi re
cebido pelo Ministro Chefe do Secretaria de Ca
munica~oo Social, Said Farhat. 

Apos sua permanencia em Brasilia, o Presidente 
do Governa espanhol visitou Siio Paulo, no dia 8 
de agosto de 1979, tendo sido recebido pelo Ga
vernador do Estado, Paulo Salim Maluf, tenda-se 
encontrado com representantes dos classes em
presariais, da comunidade hispano-brasileira e 
tendo visitado, finalmente, diversas institui~oes 
espanholas. 

Os encontros havidos entre os Presidentes da Re
publica do Brasil e do Governo espanhol trans
correram em clima cordial, construtivo e amista
so, consentdneo com as trodicionais rela~oes de 
fraterna estima existentes entre os povos do Bra
sil e do Espanha, tendo o Presidente Jooo Baptis
ta de Oliveira Figueiredo notodo como feliz a cir
cunstdncia de incumbir-lhe receber a primeira vi
sita oficial de um Chefe de Governo espanhol ao 
Brasil. 

Analisando a situa~ao internacional, os dois Pre
sidentes expressarom a importoncia que atri
buem a Organiza~oo das Na~oes Unidas e o pro
posito de contribuir para seu fortalecimento como 
o foro principal para a monuten~ao da paz e da 
seguran~a internacionais e para a· coopera~oo en· 
tre os Estados em bases igualitarios. 

Afirmaram o direito de todos as poises o sua 
plena realizatfio no seio da comunidade interna
cional, de ocordo com as principios, consagrados 
no Carta das Na~oes Unidas, da iguoldade sobe
rana e respeito mutua entre os Estados, da auto
determina~oo dos povos, do noa-ingerencia nos 
assuntos infernos de outros poises, do exclusoo 
da amea~a au do uso do for~a nos rela~oes inter
nacionais, do respeito aos trotados e do solu~ao 
pacifica de controversias. 

Concordarom em que as politicos globais de de
sarmamento e de abrandamento de tens6es in· 
ternacionais devem ser intensificadas e apoiaram 
tombem iniciativas regionais neste sentido. Ma
nifestarom suo firme oposi~oo a quaisquer ten
tativas de estabelecimento de zonas de influincia. 
Expressarom que a garantio dos direitos humo
nos, politicos, econ&micos e sociois e objetivo 
permanente de seus governos, ao mesmo tempo 
em que a afirma~ao desses direitos constitui uma 
das mais nobres tarefas das Na,oes Unidos. 

Detendo-se na considero~oo da situa~ao intemo· 
cionol no Africa e no Oriente Media, reiteraram 
o seu repudio os praticas do apartheid e a todas 
as formas de discrimina~ao racial. Manifestaram 
seu firme apoio os resolu~oes pertinentes das Na
~oes Unidas, tonto as referentes o autodetermi
na~ao da Namibia e do Zimbabwe, quanta as re
lativas a situa~oo do Oriente Media, entre as 
quais avultam as resolu~oes n.os 242 e 338 do 
Conselho de Seguran~a da ONU. 

Ao examinar a situa~oo econ&mico internacional, 
manifestoram sua preocupa~oo com a persisterr
cia do s6rio desequilibrio entre os poises desen
volvidos e em desenvolvimento e expressaram que 
a corre~oo dessa tendincia e de importancia fun
damental para garantir o progresso do humani
dade. Nesse sentido, concordarom em que deve 
ser intensificodo o dialogo entre o Norte e o Sui 
e em que se devem envidar esfo~os sistem6ticos 
em favor do estabelecimento de umo Novo Ordem 
Econ&mico lnternacional, que ossegure a liberali
za~fio do comercio internacional, pre,os remune
radores para os produtos basicos e acesso ao 
plena desenvolvimento cientifico e tecnologico. 

Nesse contexto, reiteraram seu apoio o utiliza
~oo soberana dos recursos naturais de coda pafs 
como meio de obten~oo do desenvolvimento eco-
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nom1co e manifestaram-se dispostos a contribuir 
para a cria~oo de condi~oes adequadas a realiza
~oo de entendimentos internacionais em materia 
de energia e desenvolvimento. 

0 Presidente do Republica, monifestando interes
se pela incorpora~oo do Espanha as Comunidades 
Europeias, ouviu do Presidente do Governo espa
nhol ampla exposi~oo sobre o andamento atual 
do tema, ao cabo do qual fez votos para que a 
plena adesoo espanhola, alem de benefica para 
a CEE e para a propria Espanha, possa tambem 
refletir-se de modo favor6vel nos rela~oes entre 
as Comunidades e a America Latina. 

No plano das rela~oes bilaterais, os Presidentes 
do Republica e do Governo lembraram com satis
fa~ao a tradicional amizade que une os povos 
brasileiro e espanhol, para a qual muito tern con
tribuido o patrimonio cultural comum e a pre
sen~a de grande contingente espanhol no forma
~oo do povo brasileiro. Concordaram em que de
ve ser dado novo e redobrado impulse ao desen
volvimento das rela~oes entre os dois poises, 
aprofundando-as e estendendo-as, em todos os 
campos. 

Nessa nova fase de estreitamento de rela~oes, 
ora iniciada, congratularam-se pela troca de no
tas, recem-efetuada, entre o Ministro das Rela
~oes Exteriores do Brasil e o Ministro de Assuntos 
Exteriores do Espanha, que estabelece urn me
canisme especial de consultas anuais, em alto ni
vel entre os dois poises. 

Com rela~oo ao intercombio comercial, assinala
ram que seu valor triplicou no presente decada, 
havendo consenso de que seus niveis atuais ainda 
noo correspondem a potencialidade de ambos os 
mercados e, tambem, de que e mister esfor~o con
junto para que se consiga a expansoo crescenta 
das trocas e seu maior equilibria. 

Os dois Presidente concordaram quanto a urgen
te necessidade de ampliar a coopera~oo econo
mica entre os dois poises. Nessa area, aludiram 
aos resultados obtidos pelos esquemas entre em
presas brasileiras e espanholas, para a fabrica
~oo, em regime de complementa~oo, de locomoti
vas no Brasil, bern como as perspectivas de in
cremento do coopera~oo nos setores siderurgico, 
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naval e hidreletrico. Manifestaram tambem o in
teresse de ambos as partes no desenvolvimento 
da colabora~oo em materia de pesca. Real~aram, 
outrossim, a grande importoncia e alcance do 
associa~oo espanhola no projeto do HISPANOBRAS, 
inaugurado em maio ultimo, reconhecendo que 
essa participa~ao ilustra as possibilidades favo
r6veis para investimentos espanh6is no Brasil. 

Detiveram-se nos contatos mantidos entre as 
autoridades do setor de minas e energia de 
ambos os poises, durante os quais foram exami
nadas a evolu~oo recente do conjuntura energeti
ca mundial e suas perspectivas, bern como a pro
mo~ao de conversa~oes para estudar as possibi
lidades de uma coopera~oo mais intima entre o 
Brasil e a Espanha em materia de energia e mine
ra~ao. Em particular, reconheceram aquelas auto
ridades a importoncia do aproveitamento do ener
gia nuclear para fins pacificos e manifestaram 
a inten~oo de examinar com especial aten~oo as 
possibilidades de coopera~ao bilateral nesse 
campo. 

Registraram, ainda, com satisfa~ao, as promisso
ras perspectivas para umo a~ao conjunta com 
vistas a execu~oo em terceiros poises de proje
tos de infra-estrutura ferrovi6ria. Para facilitar 
sua realiza~oo, decidiram constituir urn grupo de 
trabalho que estude as condi~aes de execu~oo de 
projetos especificos em tal setor. 

No mesmo contexte, referiram-se com agrado ao 
Protocolo contemplado pelo Banco Central do Bra
sil e pelo Banco de Espanha, com vistas a insta
la~oo operativa de bancos brasileiros no Espanha 
e de bancos espanh6is no Brasil, de conformidade 
com a legisla~oo, normas e regulamentos espe
cificos dos respectivos poises. 

Manifestaram ainda confian~a em que a proxima 
reunioo do Comissao Mista, a celebrar-se em Bra
silia, no mes de setembro vindouro, sera ocasioo 
para amplo e frutifero exame das rela~oes eco
nomico-comerciais e do coopera~oo cultural, in
dustrial, cientifica e tecnica entre os dois poises, 
com vistas a dar-lhes a expressoo que seria de
sej6vel. 

0 Presidente do Governo espanhol convidou o Pre
sidente do Republica Federativa do Brasil a visi
tor a Espanha. 0 Presidente Jooo Baptista de 
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Oliveira Figueiredo aceitou o convite e solicitou, 
por seu turno, ao Presidente Adolfo Suarez Gon
zalez que transmita ao Rei Juan Carlos I convite 
para visitor o Brasil. 

0 Presidente do Governo espanhol agradeceu a 
acolhida que lhe foi dispensada no Brasil, bern 
como a hospitalidade com que foi recebida sua 
com it iva.(*) 

(*) No se~ao Trataclos, Acordos, Convenios, pagma 180, o texto do Acordo entre o Brasil e a Espanha para 
·estabelecimento de urn mecanisme de consulta em alto nivel entre os dais poises. 
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em brasilia, o presidente da 
republica de zambia 

Discursos dos Presidentes do Brasil, Joao Figueiredo, e de 
Zambia, Kenneth David Kaundo, no Palacio do ltomaraty 
em Brasilia, em 29 de agosto de 1979, par ocasiao do jantar 
oferecido ao Chefe de Esta'do zambiano. 

JOAO FIGUEIREDO 

Excelentissimo Senhor Presidente Kenneth Kaunda: 

Em nome do Governo e do povo brasileiros, tenho 
a honra de acolher Vossa Excelencia e os emi
nentes membros de sua comitiva, no primeira 
visita do Chefe de Estado de Zambia ao Brasil. 

Vossa Excelencia tern papel decisivo no vida de 
seu pais. Alem de liderar os esfor~os do seu povo, 
para libertar-se do regime colonial, hoje conduz 
com firmeza seus destinos, dentro do conturbado 
paronama do Africa austral. 

Gra~as 6 sua capacidade politico e aos seus re
conhecidos dotes pessoais, Vossa Excelencia sou
be interpreter com fidelidade os anseios do povo 
de Zambia, sua dedica~Cio 6 independencia, 6 jus
ti~a e ao desenvolvimento. Vossa Excelencia e urn 
lider estimado dentro e fora de seu pais. Como 
grande expressoo politico do continente africano, 
o nome de Vossa Excelencia e conhecido em todas 
as partes do mundo. 

Frente aos desafios que hoje se acumulam no Afri
ca austral, o governo de Vossa Excelencia tern agi
do com dignidade e efic6cia. E constitui, por isso, 
uma das mais altos expressoes do nacionalismo 
africa no. 

Zambia, juntamente com outros poises africanos, 
esto integrada num vasto e dificil esfor~o diplo
m6tico do qual podem muito bern depender as 
perspectivas de solu~oo negociada para as deli
codas questoes do Zimb6bue e do Namibia. 

lnvariavelmente, o Governo brasileiro tern mani
festado seu apoio aos direitos inalienoveis dos 
povos do Zimb6bue e do Namibia. Em decorren
cia do proprio processo de forma~Cio de nossa 
nacionalidade e do modo de ser do povo brasilei
ro, somos visceralmente contr6rios 6 domina~oo 
colonial e 6 discrimina~Cio racial, cristalizada no 
politico do aparteismo. 

Acreditamos que Zimb6bue deve ter urn tegime 
que satisfa~a a dignidade de seu povo e suas 
as pi ra~oes de igualdade. 

Favorecemos, igualmente, a autodetermina~Cio e 
a independencia do Namibia, direitos tantas ve
zes expressos em resolu~oes aprovadas, nos Na
~oes Unidas, pela unanimidade do comunidade 
international. 

Saudamos, assim, os esfor~os que Vossa Excelen
cia vern conduzindo no sentido de que tao altos 
ideais se transformem em realidades concretes. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

ldeais e principios comuns informam a atitude do 
Brasil com rela~Cio aos poises africanos. 

Somos amistosa e franca mente abertos a· coope
ra~Cio. 

Respeitamos a individualidade de coda pais, e o 
direito de construirem seu proprio destino. 

Acreditamos em rela~oes internacionais regidas 
pelos principios da igualdade soberana dos Esta
dos e da nao-ingerencia em seus assuntos in
fernos. 

Assim como zambia, repudiamos o colonialismo 
e o racismo. Consideramos sua elimina~ao funda
mento necessaria a cria~ao de urn sistema inter
national mais seguro, mais equitativo e, conse
qiientemente, mais pacifico. 

Outra de nossas preocupa~oes comuns e vermos 
a ordem economica international ainda assente 
em termos essencialmente iniquos, em rela~ao aos 
poises em desenvolvimento. Nossos esfor~os para 
transforma-la decorrem da justi~a mesma das 
aspira~oes de progresso de nossos povos. Por 
isso, nao esmoreceremos ate ve-las concretizadas 
no menor prazo possivel, e com os menores sacri
ficios. 

Sabemos que a solu~ao de nossos problemas exi
gira, tambem, uma ampla coopera~ao para o for
talecimento dos vinculos politicos, economicos e 
de 'coopera~ao tecnica entre os poises em desen
volvimento. 

E responsabilidade de nossos governos traduzi r 
nossa vontade politico comum em rela~oes mais 
intensas entre nossos poises, firmadas em formas 
de coopera~ao mutuamente satisfat6rias, nos 
mais variados campos de atividade. 

Certamente, o Brasil se dispoe, nos limites de suas 
possibilidades, a desenvolver as rela~oes econo· 
micas, a coopera~ao tecnica, e as consultas sobre 
assuntos de interesse comum com zambia. Que
remos examinar, com o Governo de Vossa Exce
lencia, os meios e mecanismos mais eficazes para 
alcan~ar esses objetivos. 

0 Brasil, Senhor Presidente, atribui alta priori~a
de as suas rela~oes com os poises da Africa. Re-
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conhece e ap6ia os seus esfor~os em prol do pro
gresso e da justi~a. Nosso interesse national, os 
sentimentos e a comum opiniao do povo brasilei
ro exigem contatos cada vez maiores com as na
~oes africanas. 

Nesse espirito, saudo Vossa Excelencia, e convido 
todos os presentes a comigo erguerem suas ta~as 
pelo desenvolvimento das rela~OeS entre a ZCim
bia e o Brasil; pela saude do nosso amigo Presi
dente Kenneth Kaunda; e pela felicidade e pros
peridade do povo irmoo de zambia, em sua luta 
pela liberdade e dignidade humanas. 
Muito obrigado. 

KENNETH DAVID KAUNDA 

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica, 
Joao Figueiredo; 

Trago a Vossa Excelencia e ao seu feliz povo, as 
calorosas e fraternas sauda~oes do povo de Zorn· 
bia. E quando eu voltar para o meu pais, levarei 
ao povo de zambia este acolhimento caloroso e 
fraterno que recebemos, eu e minha delega~oo, 
no momento em que desembarcamos na hist6rica 
cidade do Rio de Janeiro e ate este momento em 
que estamos acomodados e jantando nesta bela 
capital, Brasilia. Nos estamos dispostos e ansio
sos para usufruir ainda mais de seu pais e da 
amizade cordial, quando conhecermos melhor seu 
povo e sua gente, num futuro proximo. Para todos 
nos nesta delega~ao e realmente um momento 
muito feliz poder estar com voces em seu gran
de pais. A unica coisa que sinto, pessoalmente, 
e nao poder assistir a uma partido de futebol du
rante minha permanencia aqui. Para um fa de 
futebol como eu, em zambia seus Peles e outros 
idolos do futebol brasileiro tern proporcionado 
grande satisfa~ao. 

Eu lhe agrade~o. Senhor Presidente, por suas 
amciveis referencias ao meu pais e sobre mim 
mesmo. Os sentimentos que Vossa Excelencia ex
pressou siio uma fonte de inspira~iio e encoraja
mento para nos. Vossa Excelencia presenteou-nos 
com grande desafio para enfrentar algumas das 
fases criticas do mundo, particularmente aquelas 
em nosso hemisferio. Nos apreciamos enormemen
te a continuada inspira~ao e apoio que sempre 
recebemos do Brasil desde que nossos dois poises 
vieram a se conhecer melhor atraves de nossa 
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representa~Cio diplomotica e se encontraram em 
vorios foruns internacionais. 

Nos, em Zambia, sabemos que o povo do Brasil 
e urn povo dinamico e cristao e tambem que e 
urn povo trabalhador para o seu proprio desen
volvimento e para o desenvolvimento do homem 
no mundo todo. Seu sucesso no seu proprio tra
balho, como povo independente, pacifica e pro
gressista, proporciona urn importante estimulo 
para a recente descoloniza~Cio em nosso proprio 
territorio. Porque o Brasil tornou-se livre, inde
pendente, feliz e com sucesso, nao havia razao 
para que os povos africanos de poises como Mo
~ambique, Angola e de outras areas da Africa 
que tiveram semelhantes experiencias historicas e 
cultural nao poderiam tambem assegurar a sua 
independencia. 

0 futuro do continente africano nao pode ser di
ferente do futuro da America do Sui. As duos po
pula~oes dominantes no hemisferio sui cresceram 
juntas. Elas tern experiencias historicas comuns e 
semelhantes, baseadas em intera~oes economicas 
e culturais. Como membros do mundo em desen
volvimento, os poises da Africa estao encontran
do as mesmas questoes economicas em seus va
riados niveis e estao atingindo o mesmo processo 
de desenvolvimento e transforma~Cio. Contatos 
serios como 0 que nos estamos fazendo neste mo
menta poderao somente resultar em beneficia 
dos dois poises e dos dois continentes. 

Nos, em zambia, sob nossa Filosofia do Huma
nismo, estamos convencidos e acreditamos firme
mente que o futuro dos povos do mundo reside 
no individuo: que os povos do mundo, indepen
dente de ra~a, cor ou cren~a podem aprender, e 
aprender depressa, a aceitar o homem como ho-

comunicado conjunto 
brasil -zambia 

Atendendo a convite de Sua Excelencia o Senhor 
Joao Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente 
do Reoublica Federativa do Brasil, Sua Excelen-

mem. ~. na realidade, o homem que importa para 
0 humonidode e nao 0 ro~a, nao a cor, nao 0 

credo. 

As sociedades nao-raciais, tal como voces tem 
aqui no Brasil e nos temos em Zambia, nos mas
tram o caminho para uma paz real e harmonica 
da humanidade, porque o desenvolvimento huma
no, que significa o desenvolvimento do potencial 
humano como pessoa e nao como urn grupo ra
cial, e a unica verdade e 0 ultimo fundamento 
para a paz. Esta paz sobre a qual a prosperidade 
genuina pode ser estabelecida, pode nada signi
ficar em termos reais, mas sim o estabelecimento 
de urn desenvolvimento humano baseado no livre 
credo, na liberdade da cor e da ra~a. 

Voces, nossos irmaos e irmas, atravessaram um 
Iongo caminho ao Iongo desse unico caminho para 
nosso futuro como ra~a humana. Eu nao estou 
dizendo que voces nao tern ou nao terao proble
mas. Nao existe vitoria sem problemas. Mas sua 
luta e vencedora. lsto nao acontece na Africa 
do Sui. A Africa do Sui hoje ainda e uma mons
truosidade racial numa escala impossivel de se 
imaginar em nossos dias e em nossa epoca. 0 
Brasil precisa nos ajudar. A Africa e a America 
do Sui devem ser aliados, em nome de Deus. 

Meus amigos, e neste espirito de unidade entre 
a Africa e a America do Sui e na fraternal solida
riedade de nossos povos, agora e no futuro, na 
amizade e nos objetivos de desenvolvimento co
mum do Brasil e de zambia que proponho este 
brinde a Sua Excelencia o Senhor Presidente e 
Senhora Figueiredo; a amizade entre OS dais po
vos de nossos dais poises; e a genuina paz e jus
ti~a atraves do mundo. 

Muito obrigado. 

Comunicado Conjunto Brasil-Republica de Z6mbia, 
divulgado pelo ltamaraty em 30 de agosto de 1979, ao 

final da visita de Kenneth David Kaunda ao Brasil. 

cia o Doutor Kenneth David Kaunda, Presidente 
da Republica de zambia, visitou oficialmente o 
Brasil nos dias 29 e 30 de agosto de 1979. 
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2. 0 Presidente de Zambia se fez acompanhar 
das seguintes personalidades: Honor6vel R. C 
Kamanga, MCC, Presidente do Comite Politico Le
gal, Honor6vel R. Chisupa, MP, Ministro do Co
mercia e do Industria e de outros altos funcio
n6rios governamentais. 

3. Durante as conversa~oes, realizadas em clima 
de amizade, cordialidade e entendimento mutua, 
os dois Chefes de Estado passaram em revista a 
situa~ao internacional, com particular enfase sa
bre a America Latina e Africa. Examinaram em 
profundidade o estado atual das rela~oes entre 
Brasil e Zambia, e expressaram a convic~ao de 
que suas conversa~oes permitiram abrir novas 
perspectivas para a intensifica~ao das rela~oes 
entre os dois poises, em diversos setores. 

4. No cen6rio internacional, os dois Presidentes 
reafirmaram a adesao de seus poises aos princi
pios e prop6sitos do Carta das Na~oes Unidas, 
bern como as normas consagradas pelo Direito 
lnternacional, particularmente no que se refere 
ao respeito pela independencia, soberania, igual
dade, integridade territorial e nao-ingerencia nos 
assuntos internes de outros Estados. 

5. · Reafirmaram sua convic~ao quanta a neces
sidade urgente e imperiosa de intensificar esfor
~os para alcan~ar urn desarmamento geral e com
plete, sob efetivo controle internacional, com 
prioridade para o desarmamento nuclear. 

6. Com referencia a situa~ao economica inter
nacional, os dois Presidentes manifestaram sua 
preocupa~ao a respeito do persistencia de serios 
desequilibrios e desigualdades existentes entre 
poises desenvolvidos e em desenvolvimento. La
mentaram a falta de progresso real no solu~oo 
de tais desequilibrios e desigualdades. Expressa
ram a opiniao de que a tendencia as politicos e 
pr6ticas protecionistas por parte dos poises de
senvolvidos e altamente nociva aos interesses dos 
poises em desenvolvimento. Conclamaram os poi
ses desenvolvidos a adotar politicos economicas e 
comerciais que melhor correspondam as necessi
dades e aspira~oes dos poises em desenvolvimen
to. Expressaram ainda a convic~ao de que a li
beraliza~ao das politicos comerciais constitui urn 
fator fundamental no cria~ao de uma ordem eco
nomica internacional justa e eqUitativa. Nesse 
sentido, os dois Presidentes reafirmaram a deter-
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mina~ao de prestar o seu apoio a cria~ao de uma 
Nova Ordem Economica lnternacional que permi
ta a todos os poises desfrutar, de forma total, de 
seus direitos ao desenvolvimento economico e 
social. 

7. Os dois Presidentes passaram em revista a 
situa~ao energetica mundial e concluiram que a 
crise atual impos encargo adicional as economias 
de muitos poises em desenvolvimento. Concorda
ram que, em consequencia, conversa~oes produ
tivas, em nivel internacional, devem ser realiza
das urgentemente sobre o assunto. 

8. 0 Presidente do Brasil relatou a seu homo
logo de Zambia os esfor~os internes realizados 
no pais, destinados a cria~oo de fontes renov6-
veis de energia. 0 Presidente de Zambia muito 
apreciou as informa~oes recebidas sobre o 
assunto. 

9. Em rela~oo a situa~oo no Africa Austral, os 
dois Presidentes expressaram sua solidariedade 
para com os povos do regiao em sua luta justa. 
Denunciaram todas as formas de discrimina~oo 
racial, especialmente o apartheid, que conside
ram, inter alia, como uma amea~a a paz e a se
guran~a internacionais e manifestaram seu con
tinuado apoio ao povo oprimido do Africa Austral, 
de acordo com as resolu~oes pertinentes das N"a
~oes Unidas. 

10. No campo das rela~oes bilaterais, conside
raram que existem amplas possibilidades de inter
cambia comercial, bern como de coopera~ao tec
nica e cultural entre os dois poises. Expressaram 
a inten~oo de que os dois poises concluam urn 
acordo que estabele~a bases para a intensifica
~oo do almejada coopera~oo. 

11. 0 Presidente Jooo Figueiredo condecorou o 
Presidente Kenneth Kaunda com o Grande Color 
do Ordem do Cruzeiro do Sui. 

12. Durante a sua estada em Brasilia, o Presi
dente Kaunda visitou o Supremo Tribunal Federal 
e foi recebido pelo Congresso Nacional, em ses
soo solene conjunta, realizada em sua honra. 

13. As duos Partes expressaram a convic~ao de 
que a visita constituia urn marco importante nos 
rela~oes entre os dois poises e que gerava novo 
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impeto para a crescente coopera~ao em todos os 
campos. 

14. Ao concluir sua visita oficial, o Presidente 

Kaunda expressou ao Presidente Figueiredo sua 
profunda gratidao pela calorosa hospitalidade 
oferecida a ele e a sua delega~ao pelo Presidente, 
Governo e povo do Brasil. 
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saraiva guerreiro, na esg, fala 
sobre a polftica externa do brasil 

Confer@ncia do Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, na Escola Superior 
de Guerra do Rio de Janeiro, em 13 de julho de 1979. 

Senhor Comandante, 

Senhores Estagiarios. 

~ para mim uma grande satisfa~ao e uma grande 
honra comparecer, pela primeira vez no quali
dade de Ministro de Estado das Rela~oes Exterio
res, a Escola Superior de Guerra, institui~ao por 
que passaram tantos brasileiros ilustres e a qual 
0 pais e devedor de tantos servi~os. 

Tratarei hoje do tema relativo a Politico Externa 
do Brasil, que e a propria rozao de ser do Minis
terio das Rela~oes Exteriores. Nao e possivel 
fazer politico externa sem que se tenha uma 
visao de conjunto do evolu~ao das rela~oes in
ternacionais e do propria sociedade brasileira; o 
que direi aos Sehores esta manha toma por base 
essas duos ordens de preocupa~ao, muito embora 
a enfase de minhas palavras deva necessaria
mente recair no plano externo. 

Para quem deve atuar no contexto do politico 
internacionol contemporcnea, dois fenomenos sao 
cloros. Em primeiro Iugar, configura-sa um aden
samento das rela~oes entre os poises, processo 
que aprofundo tendencies originarias do seculo 
passado. Os diferentes poises sao crescentemente 
influenciados pelo sistema internocionol, e o mo-

do de sua presen~a nesse sistema condiciona nao 
s6 sua politico externa, mas tambem sua politi
co interne e suas possibilidades de desenvolvi
mento economico. 

0 segundo fenomeno a mencionar e a dificulda
de de se formularem, hoje, esquemas conceituais 
globalizantes sobre o sistema internacional e, 
consequentemente, a dificuldade, e mesmo a in
conveniencia, de se empregar um titulo ou r6tu
lo para indicar a natureza desse sistema. As for
mas classicas de equilibria de poder, que carac
terizavam o seculo XIX no Europa; o modelo bi
polar, que dava as regras de comportamento no 
dispute entre EUA e URSS ao tempo do Guerra 
Frio; e os esquemas do multipolarismo, que mar
cam a ascensao dos poises do Europa Ocidental, 
Jopao e Chino, oo clube dos "donos do poder'' 
indicovom 0 possibilidode de (igor 0 conceito a 
reolidade e poreciom simplificor o proposta de 
op~oes diplomaticos e de prescri~oes politicos. 
Esso possibilidode s6 pode existir no medido em 
que o sistema internocionol conte com uma im
portonte dose de estobilidode estrutural. A cons
tru~ao conceituol parecio mois facil, no medida 
em que refletio umo relativo estobilidade politi
co, que, em nossos dias, se esta diluindo. 

Vivemos urn tempo de tronsforma~oes ropidas, 
as vezes dromaticos, com o oumento das tensoes 
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internacionais a nivel politico e econom1co, e -
0 que e grave - sem que se construam parale
lamente mecanismos eficientes, justos, abertos, 
para solu~oes dessas tensoes. 

A primeira dessas trqnsforma~oes tem que ver com 
o proprio nucleo do disputa leste Oe:;te, a cons
tru~ao do detente, que serve para aliviar confron
tos virtuais entre as duos Superpotencias. A dt
tente e um processo que infelizme•te nunco se 
completa. Nao se completa em termos de sua di
nomica inferno, j6 que, a despeito das negocia
~Oes SAlT, subsiste o quodro de tensao nuclear. 
Mois do que isto, a detente nao se comp•eto par
que nao permite gerar, a nivel mundiol, mecanis
mos efetivos e de porticipa~ao ilmplo, q!H! sirvam 
reolmente oo esfor~o de fortolecimento do segu
ron~o mundial. No fundo, a detente, embora tenho 
sentido positivo, e tombem responsavel direto pe
lo aceito~Cio de umo concep~Cio minimolista dos 
objetivos do sistema international. Nessa concep
~ao, baseada, ainda, no impasse estrategico, nao 
se abre espa~o para formulas mais permanentes 
de construir a Paz, o quadro mundial noo se esta
bilizo de forma util para 0 sistema international 
como um todo, e, ao contrario, contribui para 
agravar, estruturalmente, as tensoes. 

Assim, o "fechamento" do debate international 
sabre a Paz e um dos fatores que explicam a 
resistencia a supera~Cio de certos conflitos regio
nois. Nao se pode, objetivamente, responsabilizar 
bilizar as Superpotencias pelos variados conflitos 
regionais. Em boa medida, as raizes hist6ricas e 
as causas do dindmica desses conflitos encon
trom-se essenciolmente em coda regioo conside
rada. Trata-se, porem, de ressaltar que a detente, 
como modalidade restrita ao relaxamento de ten
soes, impediu que se articulassem formulas alter
nativas, mecanismos mais abertos de encaminho
mento do problema da Paz. E a minimizo~ao do 
objetivo global de Paz gera um omesquinhamento 
do possibilidade de formulas alternativas mais 
abrangentes e mais construtivas para o encami
nhamento dos tensoes regionais. 

Deliberadamente, estou dando tratamento sinte
tico a uma questao que poderia ser vista de for
ma mais analitica. A detente tem sido apresen
tada - e efetivamente o e - como um codigo 
de conduta e modera~Cio para o comportamento 
international das Superpotencias. Para desco
brir que tipo de conduta e modero~ao esse codi-
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go admite, bastaria analisa-lo em fun~ao do que 
ocorre efetivamente no pratica international e 
verificar se o mesmo nao estaria conduzindo a 
um certo congelomento de esferas de influencias 
hegemonicas. Creio que ocorre um processo de 
interferencias localizadas, tidas como toleraveis, 
desde que noo ameacem a detente naquilo que 
ela tem de mais essencial, ou seja a disciplina 
do competi~ao estrategica, consubstanciada nos 
conversa~oes SAlT. A detente, portanto, preve, 
dentro de limites politicos, o emprego internatio
nal do for~a. Preve, ademais, um outro fi.po mais 
sutil de interferencia: a de atores transnacionais 
que parecem funcionar autonomamente e com 
objetivos pr6prios, noo apenas nos momentos de 
crise, mas no dia a-dia do politico international. 
Por isso tudo, a detente, e, ainda, insatisfatoria. 

Outra area de transforma~ao de tensoes esta lo
calizada no economia international. Nao preciso 
lembrar as tensoes economicas entre os poises 
desenvolvidos, nem as dificuldades historicas em 
~uperar a distoncia que os separa dos poises em 
desenvolvimento. Chamaria a aten~ao, simples
mente, para o fato de que a capacidade de pro
par solu~oes para o problema, evidenciada clara
mente no UNCTAD e em outros foros, nao resul
tou no negocia~ao de medidas efetivas, reais, 
que permitissem participo~ao mais eqUitativa dos 
poises em desenvolvimento no economia mundial. 
Neste sentido, niio ha como deixar de registrar 
com preocupa~ao a atual situo~ao das negocia
~oes internacionais economicas. Decididamente, 
se observa, por parte dos poises desenvolvidos, 
um comportamento insensivel ao que se preconi
za desde a decada passada. As tendencias pro
tecionistas, a instabilidade cambial, a oligarqui
za~ao dos foros decisorios sao a antitese do dou
trina do Grupo dos 77 e das formulas do UNCTAD. 
Em sumo, a rapidez do processo de transforma
~iio economica, a nivel mundial, nao conseguiu 
criar articula~oes que, acompanhando o processo, 
o tornassem mais justo, mais eqiiitativo no dis
tribui~oo dos seus frutos. A propria expansoo do 
sistema economico mundial e de sua produtivi
dade, entretanto, careciam dessa melhor distri
bui~ao. 

Os problemas contempordneos do diplomacia bra
sileira, tema central de nossa palestro, devem 
ser apreciados tanto no contexto do sistema in
ternational vigente, quanto no plano das aspira-
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~oes nacionais. Neste sentido, a primeira obser
vatao que devo fazer e a de que 0 quadro inter
nacional "faz parte" do processo de formula~ao 
do politico externa brasileira. Em que sentido? 
lnicialmente, o feitio global do politico interna
tional combina-se com o conjunto das aspira~oes 
brasileiras e leva necessariamente a uma conse
qiiencia: a inevitabilidade do participa~ao do 
Brasil no vida internacional. Pelo seu peso, pela 
confiabilidade do comportamento que historica
mente tern demonstrado, pelos interesses que pro
jeta internacionalmente, nao ha alternativa para 0 

Brasil que nao seja a de participar ativamente do 
jogo internacional, sem aceitar papeis para os 
quais nao esta preporado, mas sem refugar opor
tunidades e responsabilidades adequadas as suas 
circunstoncias nocionais. 

A realiza~ao de interesses brasileiros passa pelo 
sistema internacional, e, portanto, no proprio 
processo de realiza~ao, ha que se viver plena
mente esse sistema, em sua presente instabilida
de e no variedade de seus subsistemas, para que 
as op~oes adotadas sejam as mais adequadas ao 
cumprimento dos objetivos nacionais. 

Como participar? Aqui, cumpre dividir esta ex
posi~ao em dois topicos. Primeiramente, falaria 
das premissas doutrinarias ou "filosoficas" que 
devem nortear a atua~;ao externa e, em seguida, 
mais concretamente, das linhas gerais e setoriais 
do a~;oo diplom6tica brasileira, com enfase nos 
questoes que, no momenta, quase monopolizam 
as aten~;oes. 

A primeira linha de objetivos do pais esta liga
cla ao problema da PaL De fato, o Brasil tem 
interesse funclamental em que prevale~am con
di~oes de calma, tranqiiilidade entre as na~oes, 
em ambito global e regionaL Na •elida de suas 
possibilidades prcitfcas, tem sido este um vetor da 
atua~iio internacional do Brasil: o trabalho no 
sentfdo da rem~io de tensoes, do patrocinio da 
solu~iio pacifica de controvenias, buscando criar 
um ambiente internacional que facilite o seu pro
prio desenvolvimento e tambem o de todas as 
na~oes que lutam por alcan~ar melhores condi
~oes de bem-estar, e que, alem disto, reflita o 
esfor~o de democratiz~iio no plano intemo, cen
trado na convivencia pluralista entre diferentes 
correntes de opiniio. Deseja, portanto, o Brasil, 
que !IS rela~oes intemaciona,is se tomem mais 

igualitarias e mais pacificas, e que todos os pai
ses, mesmo os mais fracos, tenham condi~iies de 
organizar-se com liberdade, clesenvolver-se econo
mica~~~ente e defender seus direitos essenciais. A 
constru~io de uma Paz verdadeira nio se c .. 
duna com a perpetua~iio de presun~oes e esque
mas hegemonicos em beneficio de determinados 
Estados; sup08, isto sim, uma ordena~iio ade· 
quada das soberanias nacionais por meio da 
ampla satisfa~io dos fins construtivos que as 
legitimam. 

A segundo dimensoo doutrinaria do atua~;ao in
ternacional brasileira tern a ver com a propria 
necessidade de desenvolvimento economico, nos
so e dos demais poises em desenvolvimento. Nao 
quero ligar, conceitualmente, paz e desenvolvi
mento, tarefa especialmente complexa. Nossa lu
ta e para alcan~;ar OS dois. Uma pretensa hierar
quia teorica entre economia e politico nao deve 
paralisar os esfor~;os em favor do paz, em vista 
das "razoes de miseria", nem tampouco se pode 
aceitar o adiamento do tratamento dos proble
mas economicos, em fun~;ao do "urgencia" 
do solu~;ao desta ou daquela questao politico. 
Estruturas politicos estaveis e pocificas devem 
fornecer o encaminhamento do problema econO
mico, do mesma forma que a supera~ao de desi
gualdades economicas est(! no base do constru
~oo de uma paz est6vel. 

Nesse plano, e necessaria solidariedade entre OS 

poises em desenvolvimento. 0 proprio insucesso 
imtitucional aconselha o refor~;o do solidarieda
de entre os poises em desenvolvimento, e exige 
sejamos criativos no formula~oo de modos pro
pries e eficazes de aproxillltl~ao e coopera~;ao 
horizontais e de mecanismos internacionais que 
favore~;am efetivamente o desenvolvimento. 

~ nesse contexto que se colocam as linhas basi
cas de atua~;ao do diplomacia brasileira, defini
das pelo Presidente Jooo Figueiredo; sao elas: o 
universalismo, a dignidade nacional e a boa con
vivencia. Passo agora a examina-las. 

0 universalismo e, antes de mais nada, uma exi
gencia colocada pelo processo de mundializa~;ao 
do sistema internacional. 0 impacto dos aconte
cimentos internacionais, mesmo os aparentemen
te remotos, se transformou num dado do cotidia
no. ~ necessaria, assim, evitar que se sofra pas-
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sivamente esse impacto. 0 primeiro passo para 
Llo e o de abrir, amplamente, o espectro men
tal e globalizar a convivfmcia internacional do 
pais. A convivencia universal e hoje a base, a 
partir da qual se pode controlar o modo de liga
~ao do sistema domestico com o internacional. 0 
conhecimento que a convivencia universal nos dci 
serve para prever e controlar o tipo de impacto 
do realidade internaciona! sobre a nacional. ~. 
tambem, o caminho necesscirio para que se iden
tifiquem os meios possfveis para agir e influir so
bre essa mesma realidade internacional. No uni
versalismo estao, portanto, fundados urn solido 
mecanisme de defesa do interesse nacional e a 
capacidade de proje~ao eficiente da diploma
cia brasileira no mundo. 0 universalismo e essen
cia! como instrumento de descoberta das opor
tunidades de atua~ao e dci urn metro seguro para 
as linhas de a~ao da politico externa. 

A propria fluidez do quadro internacional, de 
que falei anteriormente, refor~a a op~ao univer
salisto. A complexidade e a dificuldade de encon
trar op~oes 6bvias, sao fatores que indicam a 
necessidade de aproxima~ao global com rela~ao 
a realidade internacional e do encontro de cami
nhos proprios nessa realidade. A ampla presen~a 
internacional so favorece o encontro das melho
res op~oes diplomciticas. 

0 universalismo, porem, nao significa, apenas, 
uma dimensao formal de presen~a internacional 
do Brasil, nem, exclusivamente, uma regra sobre 
a eficcicia do a~ao diplomcitica. 0 universalismo 
e componente inferno aos objetivos de paz, que 
orientam a politico externa brasileiro. Urn perfil 
universalista, para nao ser urn artiffcio, deve par
tir da aceita~ao do diversidade. Deve admitir a 
diferen~a de tendencies, e entender que os la~os 
solidos entre poises sao construidos no plena 
percep~ao dessa diferen~a e, em certos casos, 
ate com base nela. A politico da constru
~ao da Paz internacional deve estar essencial
mente articulada a partir de formes de concilia
~ao e de convfvio util. E, nesse plano, a Paz e o 
Desenvolvimento se tocam. 

Se o fenomeno da mundializa~ao introduz a ati
tude universalista, o problema do fluidez do rea
lidade internacional acentuarci a necessidade de 
que a diplomacia se oriente pelo vetor da digni
dade nacional. Num quadro fluido e complexo, e 
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fundamental que a atua~ao diplomotica esteja 
permanentemente atenta ao cumprimento de aspi
ro~oes nacionais e que nao perca nunca de vista 
os seus principios cardeais. Assim, em nosso es
for~o de convivencia universal, a politico exter
na se guia pela preocupa~ao permanente com a 
independencia nacional, pelo absolute respeito aos 
principios do igualdade soberana dos Estados, 
autodetermina~ao dos povos, nao-interven~ao e 
solu~ao pacifica de controversies. 

Nossa adesiio firme e clara a tais principios, como 
sempre ocorreu com a diplomacia brasileira, tem 
corolario importante. Demonstra que o Brasil 8 
parceiro confiavel, que cumpre seus compromis
sos. E se estamos dispostos a cumprir plenamen
te nossos deveres intemacionais, estamos tam
bem p'.enamente conscientes de nossos direitos. 
Niio entendemos, nem aceitamos, qualquer regime 
international que restrinja nosso acesso ao que 
ligitimamente precisamos para construir as ba
ses de nosso desenvolvimento economico e poli
tico. 

Nesse quadro, falta referir o terceiro vetor: a 
voca~ao do Brasil a boa convivencia internacio
nal. Este vetor e fundamental, pois corresponde 
a transposi~ao para plano do politico externa 
de valores que, tradicionalmente, distinguem a 
sociedade brasileira. ~ por meio do boa conviven
cia que, no prcitica, se realizam as propostas de 
universalismo e de dignidade nacional. A boa con
vivencia e uma exigencia do propria forma~tio 
hist6rica e de caracteristicas estruturais do Bra
sil. Nosso pais faz parte, simultaneamente, do 
Mundo Ocidental e do Terceiro Mundo, e deve 
saber dialogar com igual proficiencia e equilibria 
ness as duos esferas. A nossa personalidade 
cultural nos estimula a esse comportamento. 
Somos uma sociedade de culture predominante
mente ocidental, mas com forte conteudo africa
no. 0 intercombio dicirio com os poises que nos 
sao vizinhos nos leva, pelo proprio exercicio, ao 
permanente aperfei~oamento do arte de convi
ver. Se a boa convivencia exige, inicialmente, 
copacidade e vontade de dialogar, exigirci, tam· 
bern, e de modo decisivo, disposi~ao para encon
trar, nos rela~oes concretes, formas que equili
brem os interesses que se colocam concretamente. 
Boa convivencia e, portanto, respeito aos outros 
Estados, e certeza de que nesse respeito e no ca
pacidade de conhecimento mUfUO encontram-se OS 
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fundamentos de modos harmonicas e mutuamente 
beneficos de relacionomento international. 

Gostaria, ainda, de acrescentor uma qualifica~ao 
importante. 0 respeito e a abertura para o die
logo nao implicam, de forma alguma, aliena~ao 
do interesse nacional. Ao contrario, seguramente 
sao formas mais eficientes de conseguir os obje
tivos colocados pelo interesse nacional. E, quan
do vemos os tra~os do comportamento contempo
roneo de certos poises industrializados, fica cla
ra que parece ainda nao terem compreendido 
claramente essa distin~ao singela. Preferem, en
tao, tentar garantir interesses de curta prazo, 
sem entender a necessidade de concessoes, nos 
negocia~oes economicas, de respeito as diversi
dades de niveis de desenvolvimento, etc. Com 
isto, mal percebem que ate sacrificam seu inte
resse nacional. As atuais e perigosas formas de 
egoismo nacional frequentemente encobrem ape
nos interesses localizados e setoriais e devem 
ser substituidas por formas amplas de distribui
~ao dos beneficios do enriquecimento mundial, 
com efeitos multiplicadores para todos. Nao ha 
a(ternatiVOS a "boa COnvivencia": OS problemas 
mundiais sao complexos e graves para admitir 
solu~oes que sirvam a interesses pequenos, que 
pretendam esquecer o movimento historico e a 
necessidade de participa~ao sentida profundamen
te de Norte a Sui do planeta. 

linhas de a~iio setoriais 

Como indiquei, ja se desenham, hoje, modos pe
culiares de relacionamento brasileiro com os 
diversos sistemas regionais, o latino-americano e 
o interamericano, o africano, o dos ocidentais 
desenvolvidos, o dos poises socialistas, o asiatica, 
o do Oriente Media. Do mesma forma, vai o Bra
sil se colocando diante de temas de interesse 
global, como o desenvolvimento, a energia e a 
coopera~ao internacional no campo do ciencia e 
do tecnologia. 

No verdade, em termos concretos, a determina~ao 
das op~oes politicos deve identificar, pais a pais, 
as perspectivas de intensifica~ao de relaciona
mento, que e a forma correta dos encontros de 
vantagens mutuas. Alias, a descoberta de modos 
equilibrados de relacionamento realmente afas
ta do agenda diplomatica brasileira quaisquer 
perspectivas de hegemonia ou de pretensoes des
cabidas. 

Em linhas gerais, que sao as desta palestra, devo 
indicar que continuara a diplomacio brosileiro a 
dar oten~ao especial ao nosso reklcionamento 
com os nossos vizinhos omericanos e ofricanos. 
Ha, alem disso, vostos espa~os diplomaticos a 
oproveitor no Asia e Oriente Media. E, com 
os poises desenvolvidos, tanto no America 
do Norte, quanta no Europa, procuraremos in
tensificar o relocionamento tradicional, buscondo 
sempre formas que sejam verdadeiramente uteis 
no sentido de ossegurar-lhe equilibria. 

lnfelizmente, dodos as limito~oes de tempo, nao 
poderei, hoje trotor como gostoria, de forma 
concreto e especifica, todos os quadros regionais 
e tematicos do atua~ao diplomatica brasileira. 
Selecionei, entao, motivado por razoes estrita
mente conjunturais, duos dimensoes do relacio
namento externo brasileiro, a latino-americana e 
a relativa a tematica do situo~ao energetica in
ternacional. Com isto, poderei abordor questoes, 
como a do crise do Nicaragua e do problema 
do petroleo, que se tornorom especfolmente can
dentes nestes ultimos meses. 

1 . america latina 

0 Brasil e membra ativo do comunidade latino
americana, nao so em razao de suo inser~ao 
geogr6fica, mas tambem devido a que comungo
mos valores e aspira~oes, culturo e historia. 
Essa base ja e suficiente para definir a primeira 
dimensao do presen~a brasileiro no America La
tina. 

A America Latina gerou uma serie de pnnclpiOS 
de convivencio internacional, hoje consogrados 
juridicamente, que norteiom a convivencio inter
americana, e muito influenciarom os principios 
gerais do propria Carta das Na~oes Unidas. Ser
vem tois principios, como a nao-interven~ao, a 
igualdade soberana dos Estados, o respeito aos 
tratados, a solu~ao pacifica das controversias, a 
renuncia ·ao uso da· for~a nos rela~oes interna
sionais, o repudio a hegemonias, etc., tambem 
para definir, como vimos, uma atitude universal 
de a~ao diplomatica, que por sua vez, encontra 
Iastra no propria presen~o latina-americana do 
Brasil e e nesse sentido, portanto, autentica. Nossa 
primeira atitude, comum a dos demais paises 
~atino·americanos, e de defesa desses principios, 
e, mais do que isto, de esfor~o permanente para 
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que sejam refor~ados e ampliados. E isto por duas 
razoes bcisicas. Em primeiro Iugar, servem para ga
rantir a estabilidacle das rela~O.S intemacionals 
latino-americanas. Nio deixam de exlstir no Co• 
tinente zonas de atrito, razO&s de dissldincia, 
mas o que tambem tem oconido e uma extraordl
nciria capacidade de encaminhar solu~O&s para 
tais questO&s. Enfim, os principios nio vivem 
exclusivameate no mundo do direito, mas tam
Item no ambito da propria cultura latina-ameri
cana, e, destarte, garantem a eficacia da pro
posta juridica. Alem disto, a defesa dos prind
pios e, em si mesma, um fator aclicional de coe
sio latina-americana e, como tal, um instrume• 
to importante na defesa contra pretensO&s ex
ternas a regiao. 

Mas, ao lado desses prmc1p1os "estabilizadores", 
nco devem ser esquecidos OS "mobilizadores", 
voltados essencialmente para a constru~co de 
uma ordem melhor, radicados, portanto, no futu
ro. A contribui~co latina-americana para o enten
~imento e reversco dos mecanismos internacio
nais de cristaliza~co dos modos de distribui~co 
de poder e de riqueza e decisiva. Ademais, a 
America latina tern demonstrado, de formas va
riadas, uma importantissima capacidade de ino
var em termos de coopera~co horizontal, entre 
poises em desenvolvimento. Reconhe~o, neste cam
po, que os esfor~os estco ainda no limiar. Ha 
muito que fazer em termos de amplia~co dos 
mecanismos de coopera~co e ha muito que fazer 
em termos de aprofundar os contactos entre os 
poises e os povos da America latina. Mas os 
exemplos da coopera~co estco plantados; o ideal 
de integra~co ainda est6 vivo, e nosso caminho e 
o do aprofundamento do processo de aproxima
~co. 0 Tratado sobre a Coopera~co Amazonica, 
para s6 citar urn exemplo, e provo de nossa capa
cidade de iniciativa, da capacidade de criar da di
plomacia latino-americana, e portanto, deve ser, 
antes de mais nada, urn instrumento para forta
lecer a confian~a em nos mesmos, latino-america
nos, em nossa capacidade de encontrar em nosso 
proprio meio sol~~oes para os nossos problemas. 

Gostaria agora de mencionar, ainda no quadro 
latino-americano, certas questoes especificas. 
lnicialmente, desejo me referir ao relacionamento 
do Brasil com a Argentina. Como se sabe, a Argen
tina e urn dos nossos mais importantes parceiros 
nco s6 no ambito do America latina, mas tam-
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bern se pensarmos nos dimensoes mundiais de 
nosso processo de relacionamento exterior. Falo 
aqui tanto dos numeros do relacionamento, quan
ta do sua qualidade e abrangencia. Tudo leva, 
portanto, a icleia de . que a melhor politica ' a 
de lncentivar os contados Ia clensos que manta
mos. E, nio sera outra a linha do ltamaraty. 
Cremos, alilis, que a solu~io do problema de 
ltaipu poderci contribuir significativamente para 
adensar nosso relacionomento com a Argentina, 
e estamos perfeitamente abertos ao dialogo e a 
coopera~iio. 0 dicilogo nio 8 evidentemente uma 
forma de afien~io dos interesses brasileiros, 
ou dos interesses argentinos, mas mecanismo 
adequado para compo-los, quando houver diver· 
gincia. No caso de ltaipu, tenho certeza de que 
a composi~io e possivel e servirci as melhores 
aspira~O&s dos dois paises. 

Ainda na America do Sui, outras linhas de a~co 
podem ser divisadas. Pretendemos intensificar o 
traditional relacionamento que mantemos com o 
Uruguai, o Paraguai, a Bolivia e o Chile. Devo sa
lientar o processo de aproxima~co com o Mexico 
e a Venezuela, poises que adquirem relevoncia 
crescente, em termos quer regionais, quer mun
diais. 0 relacionamento do Brasil com esses poi
ses, e ainda com os demais vizinhos latino-ame
ricanos, sofre com as distor~oes derivadas dos 
modos verticais e estanques de organiza~co da 
vida latino-americana que herdamos do tempo 
colonial. Hoje, se temos esbo~ado urn quadro 
para a coopera~oo, ainda falta muito para dar 
a desej6vel operacionalidade a esse quadro. Nes
te sentido, dever6 atuar a diplomacia brasi
leira, consciente de que, desse modo, tornara 
mais equilibrada e mais real nco so a presen~a 
do Brasil na America latina, mas tambem o pro
prio cen6rio politico latino-americano. 

Ainda este mes visitarei Caracas. A vis ita 
vern sendo preparada h6 muito tempo em
bora so anunciada ontem. Em con junto com 
com o Chanceler Zambrano terei a oportunidade 
de passar em revista a evolu~oo da situa~co in
ternacional e regional. Minha visita marcara, 
tambem, a abertura dos trabalhos da Comissao 
de Coordena~co Brasil-Venezuela, que cobre toda 
a pauta economica, comercial, cultural, cientifica 
e tecnica das rela~oes entre os dois poises. Des
to forma, estarei dando curso a urn processo de 
aproxima~co que, so este ano, j6 trouxe o Chan-
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celer venezuelano duos vezes ao Brasil: a primei
ra delas quando aqui esteve em missao de boa
vontade antes mesmo de assumirem seus encar
gos os dois novos Governos, brasileiro e venezue
lano, e a segundo, por ocasiao das solenidades 
de posse do Presidente Joao Figueiredo. 

Um esfor~o similar devera ser feito junto aos 
poises amazonicos, o Equador, a Colombia, as 
Guionas, o Suriname, o Peru. Dos poises men
cionados, cinco - Bolivia, Colombia, Equador, 
Peru e Venezuela - integram o Grupo Andino, 
com o qual o Brasil mantem excelentes rela~oes. 

Ainda em maio ultimo, o Presidente Figueiredo 
endere~ou mensagens aos Chefes de Estado pre
sentes a reuniao comemorativa do decimo ani
vers6rio do Acordo de Cartagena, que constituiu 
o Grupo Andino. 

£ chegada a hora nao s6 de amoldarmos o pro
cesso de integro~ao as realidades economicas do 
momento presente, mas tambem de areja-lo, po
liticamente, descontrai-lo de forma que possa re
colher o omplo e decidido apoio dos povos latino
americanos. 

A America Central e o Caribe tambem sao areas 
as quais a diplomacia brasileira deve dedicar 
crescenta aten~ao. Com feitios peculiares, as duos 
areas devem ser melhor conhecidas no Brasil, 
para que, inclusive, possam ser dimensionados, 
com maior precisao, os modos de relacionamento 
que devemos ter com os poises dessas regioes. 

Finalmente, gostaria de referir-me a questao do 
Nicaragua. Dois sao os vetores que orientam o 
Brasil: a adesao ao principia do nao-interven~ao 
e a necessidade de que os orgonismos interame
ricanos busquem permanentemente exercer sua 
voca~ao para o encontro de solu~oes pacificas e 
consensuais, diante de casos concretos que pos
sam amea~ar a paz regional. Ao mesmo tempo, 
uma analise factual revelou que a capacidade 
de influencia direta sobre os atores do drama 
do Nicaragua se dividia entre os Estados Unidos 
do America, no que se referi-a a Somoza, e os an
dinos, Panama e Costa Rica, no tocante as opo
si~oes. 0 Brasil sempre tivera rela~oes corretas 
com a Nicaragua, sem imiscuir-se diretamente nos 
seus assuntos infernos. Embora nosso interesse 
fosse constante e nossa relevoncia no contexto in-

teramericano geral indisfar~avel, cabia-nos man
ter consultas com os poises acimo mencionodos e 
atuar com vistas a uma resolu~ao politico de 
ampla base consensual. 

Para atuar, preocupou-se o Governo brasileiro em 
buscar um diagn6stico seguro do situa~ao nica
roguense. Chegou-se a conclusao de que o Go
verna Somoza perdera o controle politico do pais, 
e a sua permonencia no poder passara a depen
der exclusivamente do uso do for~a em largo es
cola. As consequencias dromaticas do situa~ao, 
com o desencodeamento de violencia irrefreavel, 
sao conhecidas de todos. As imagens do trage
dio nicaroguense, a rigidez de Somoza, abalaram 
a opiniao publica international e regional. 

Essa situo~ao teve duos consequencias internacio
nais importantes. Em primeiro Iugar, abrira opor
tunidades, diante do desassossego crescenta no 
regiiio, para tentativos de interven~iio unilateral, 
que, coso efetivadas, poderiam criar traumatis
mos permanentes e, a curto prazo, dificultar a 
busca de solu~oes politicos para o conflito. 0 ris
co para a paz no regiiio era evidente. Diante 
disso, e aqui falo do segundo consequencia inter
nacional do trogedia, tornou-se necessaria uma 
a~iio cuidadosa do comunidade interamericona, 
otraves do OEA, para que, evitando otitudes in
desejoveis, e reconhecendo o fato de que Somoza 
deixou de ser elemento valido para a solu~ao po
litico do crise, propusesse um caminho util e via
vel para o encaminhamento de solu~oes. 

A resolu~ao votoda a 23 de junho pela XVII Reu
niiio de Consulta do OEA atende perfeitamente 
a tais objetivos. De foto, ao caracterizar "a con
duta desumana do regime ditatorial imperante" 
no Nicaragua como "a causa fundamental do 
dramatico situa~iio que atravessa o povo nicora
guense" e ao afirmar que a solu~ao desso crise 
deve inspirar-se entre outros fotores, no "subs
titui~ao imediata e definitiva do regime somo
zista", colocou o Governo Somoza em situa~ao de 
ilegalidade declarada. E, o que e mais importonte, 
abriu espa~o para que se tente uma negocia~iio 
politico. lsto se deve, sobretudo, ao fato de que 
a resolu~iio do XVII Reuniiio de Consulta esta 
baseada em amplo consenso interamericano, fa
tor rigorosamente necessaria para 0 exito de uma 
solu~ao politico. 

Em consequencia da resolu~oo, julgou o Governo 
brasileiro necessaria adotar atitude que indicas-
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se daramente seu apoio a mesma e que pudesse 
facilitar a sua implementa~i:io. Dai, a decisi:io de 
suspender relar;oes diplomaticas com o Governo 
Somoza e a conseqiiente retirada do Embaixador 
brosileiro de Managua. Cabe relembrar que ni:io 
tendo particular influencia junto a Somoza, a 
Embaixada ni:io seria eficaz para gestoes politicos 
proprias do situa~i:io e que, por outro lado, a ta
refa de prote~i:io a brosileiros se esgotaro. 

Com essa atitude, o Govemo brasileiro, alem de 
tirar as conseqiiincias politicas da resolu~iio, 
adquiriu plena liberclacle para contribuir, na me
dida em que houver interesse e possibilidade, 
para os esfor~os que vim sendo desenvolvidos 
por divenas chancelarias latino-americanas. 0 
objetivo desses esfo~os e permitir que a Nicara
gua possa se refazer da tragedia com a instau
r~iio de um Govemo que represente amplo con
senso nacional e que incorpore as for~s demo
crciticas e representativas de seu sofrido povo. 
Desde jci, o Brasil se dispie a prestar os auxi
lios de ordem humanitciria que tiver a seu alcan
ce para que sejam atenuadas as dramciticas con
seqiiincias da guerra civil que ainda abala nos· 
so vizinho centro-americano. 

2. energia 

Tombem devido as limita~oes de tempo, meus 
comentarios sabre o problema energetico inter
nacional se dirigiri:ia basicamente a questi:io do 
petroleo e de forma muito generica. 

0 suprimento internacional de energia transfor
mou-se, sobretudo a partir das reiteradas altos 
dos pre~os internacionais do petroleo, em urn dos 
problemas mundiais mais cruciais e que neces
sita aten~i:io e tratamento prioritario. A recente 
decisi:io do OPEP, em 28 de junho ultimo, de 
oumentor os pre~os daquela materia-prima para 
uma media de cerca de US$ 21 dolores por barril 
do bern a medida do seriedade e magnitude do 
problema, pais podera acarretar, segundo os 
orgi:ios tecnicos, uma despesa, em 1980, pelo Bra
sil, de oproximadamente US$ 7,5 bilhoes de do
lores. 

Em seu pronunciamento de aberturo da reumao 
do Conselho de Desenvolvimento Economico, no 
dia 4 ultimo, o Senhor Presidente do Republica 
forneceu a Na~i:io urn quadro do situa~i:io ener-
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getica brasileira, a luz do conjunturo internacio
nal, e destacou a urgencia e prioridade de serem 
tornados medidas que possam controbater eficaz
mente os efeitos negativos das altos de pre~os 
do petroleo para a economia brasileira. 

No plano diplomotico, o ltamoraty aportara sua 
contribui~i:io a tarefa de buscor superar essa con
juntura desfavorovel e seu conseqiiente impacto 
sabre nosso processo de desenvolvimento. Dentro 
de sua area de competencia, a diplomacia brasi
leira redobrora seus esfor~os com vistas a con
tribuir sobretudo para: 

a) criar clima favoravel a discussi:io realista 
do questi:io energetica quer no plano bi
lateral, quer no multilateral, evitando 
recrimina~oes desnecessarias; 

b) intensificor rela~oes com os poises que 
nos tern assegurodo o suprimento em mo
mentos criticos do mercado internocional; 

c) asseguror garantia continuada de supri
mento, de forma a evitar a necessidade 
de recurso ao mercado livre; 

d) criar a receptividade politico para a uti
lizar;i:io das mais variodas fontes de su
primento dos poises produtores do Ame
rica latina, Africa, Asia e Oriente Media, 
preservodas as caracteristicas comerciais 
das opera~oes de compra de oleo; 

e) obter as melhores condi~oes possfveis de 
suprimento o luz do expressi:io como maior 
importador dentre os poises em desen
volvimento, buscando salientar as singu
lares condi~oes em que o Brasil se insere 
no mercado mundial; e 

f) buscar harmonizar as compras brosileiros 
de petroleo com o desenvolvimento de no
vas oportunidades de expansi:io de nosso 
comercio exterior. 

No plano multilateral, no sua condi~i:io tanto de 
pais em desenvolvimento, quanta de pais duro
mente afetado pela alta dos pre~os do petroleo, 
o Brasil participara ativamente das discussoes no 
materia. 
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Em tal contexto, a otitude dos poises industrio
lizodos e fundamental e essa responsabilidade se 
ocho precisomente consubstonciodo no moior co
pocidode desses poises de influir sobre os desti
nos do economio mundiol, hoje obolodo, tombem, 
por outros groves problemas, como a inflo~ao e 
os constontes desequilibrios monetorios. lnfeliz
mente, nao se chegou, ate agora, a um entendi
mento global que permito resolver quoisquer des
ses problemas. 

Os principois poises industriolizodos continuom 
a buscor solu~oes de natureza e olconce limito
dos. Aindo recentemente, em T6quio, logo op6s o 
reuniao do OPEP, os poises industriolizodos vol
torom a se reunir, para deliberor sobre proble
mas do interesse mundiol. Como nao podia dei
xor de ser, o temo do energio predominou. As 
conclusoes de T6quio nao sao onimodoros, com 
relo~ao tonto o questao energetico quonto oo re
locionomento Norte-Sui. Pelos informo~oes dispo
mvels, as conclusoes de T6quio oindo nao cons
tituem bose solido que posso evitor novos dese
quilibrios no situo~ao do mercodo mundiol. Sobre 
a questao energetico, as decisoes principois con
sistiram, em linhas gerais, no estobelecimento de 
metos autolimitativos de importa~ao de petr61eo 
e em recomendo~oes, nao especificadas em maior 
profundidode, sobre o aproveitamento e desen
volvimento de fontes alternatives de energia. S6 
a execu~ao rigoroso dessos decisoes, nem sem
pre permitidas pelas conjunturos internos, pode
r6 ter algum efeito. 

0 relocionomento Norte-Sui, por suo vez, rece
beu, em T6quio, trotamento marginal. Evitaram 
os principois poises industriolizados enuncior 
quolquer medido em favor dos poises em desen
volvimento. Aproveitondo os contornos dromoti
cos do atuol situa~Cio energetico mundiol, e apon
tondo 0 coroter "global" dos problemas otuois 
em materia de coopera~Cio international para o 
desenvolvimanto, os poises industrializodos de
cloraram que tois problemas s6 podem ser resol
vidos por meio de "responsobilidode e porceria 
comportilhodo", com o que rejeitom, implicito
mente, a dimensao do desequilibrio nos relo~oes 
Norte-Sui, e as resultontes pressoes no sentido 
de que otendom as conhecidos reivindico~oes do 
mundo em desenvolvimento. 

Estamos, pois, diante de umo situo~ao extrema
mente complexo e grave. No plano international, 

nao existem solu~oes foceis para o problema. A 
agenda _de trabalho, a nivel tanto bilateral quan
ta multilateral, exigir6 o~ao persistente e ompla 
por parte do Brasil. Creio que estamos preparo
dos para enfrent6-lo e nao fugiremos a nossa 
contribui~ao neste momenta dificil. 

considera~Oes finais 

Antes de encerror, desejorio fozer duos observa
~oes. A primeiro tern que ver com o encontro do 
processo de politico interno com a formulo~ao do 
politico externo. A oberturo democratica, que 
vern sendo conseguido fi rmemente pelo Presiden
te .Fi_guei redo, tern evidentes implica~oes para a 
poli~1co ex~er.no. Nao h6 duvida de que a diplo
mocla brosile1ro sempre procurou formos de a~ao 
que, superondo conjunturos portidarios, repre
sentoss:_m com. fidelidode o interesse do conjunto 
do Na~ao. Cre1o mesmo que umo dos rozoes de 
certo peso diplomotico do Brasil, e o respeito que 
o ltamaraty tern como institui~ao, nasce exotamen· 
te do coerencia desse esfor~o. A sociedade bra
sileira compreendeu sempre a dire~ao do politico 
~xterna .e procurou apoiar o Governo no proje~ao 
mternac1on?l ?o pais. Quero deixor claro, porem, 
que, no propno processo de criar consenso, reco
nhecemos a inevitabilidade do dissenso. Sera mais 
forte o consenso se criado num quodro amplo de 
fronquias democroticas, e, por isto, o ltamaraty, 
como institui~ao, est6 certo de que a abertura 
politico servir6 com proveito o politico externa. 
Estamos preparados para aceitar o debate sobre 
politico externa, debate esse que, de uma forma 
ou de outra, sempre existiu. Tenho a certeza de 
que, com o debate, nao haver6 abalo no confian
~a que a na~ao deposita em sua politico externa. 
Fa~o questao, tambem, de indicor que nao e esta 
uma otitude ret6rica. Ao controrio, a capacidode 
de resposta democrotica, de aceita~ao das pro
pastas que visem consistentemente ao interesse 
nacional, a pondero~Cio de sugestoes devem fozer 
parte do metobolismo institucionol do ltomoroty. 
£ nosso instrumento de participo~ao democrcitica 
no Brasil. 

Chego, agora, o segundo observa~ao, cern a qual 
te.rminarei minho polestro. Volto oo come~o, e a 
mmho men~ao do complexidode do quodro inter
nacional contempordneo. Nao devemos ter ilusao 
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quanta ao futuro. Sera certamente ainda mais 
complexo, ainda mais rapido o processo de trans
forma~5es do sistema international. lgualmente, 
sera ainda maior a agenda que tera que enfren
tar a diplomacia brasileira, maiores serao as res
ponsabilidodes internacionais do pais, maiores se
rao as responsabilidades da diplomacia no pro
cesso de desenvolvimento economico e politico do 
Brasil. Precisamos, por isto, de uma diplomacia 
agil enquanto institui~ao, capaz de entender, com 
flexibilidade e rapidez, as mudan~as da cena in
ternational e da cena nacional. Uma diplomacia 
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capaz de sintonia imediata com os mandamentos 
do interesse national, e cGm as formas de sua 
realiza~iio no sistema international. Uma dipiG
macia que saiba adaptar-se ao que os brasileiros 
esperam dela. Umo diplomacia que fuja aos ca
minhos de pretensiio hegemonica, que fuja a re: 
peti~iio dos vicios que marcaram historicamente 
o comportamento das Potencies, mas que, ao mes
mo tempo, tenha plena capacidade para enten
der corretamente a dimensiio international da 
presen~a brasileira no mundo. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

primeira reuniao da comissao 
mista brasil-australia 

Discursos do Secretario-Gerol dos Relo~iies Exteriores, 
Joiio ~l~me~te Baena So~res, e do Secretario-Adjunto 
do Mtmsteno de Comercto e Recursos Naturais da Australia 
Paul H. Barratt, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em ' 
18 de julho de 1979, por ocasiao da sessao de abertura 
da primeira reuniao da Comissao Mista Brasil-Australia. 

BAENA SOARES 

~ com grande satisfa~ao que, em nome do Go
verna brasileiro, dou as boas-vindas a Vossa 
Excelencia e sua delega~ao. 0 nosso encontro 
atesta, de modo eloqUente, que o Brasil e a 
Australia entraram definitivamente em novo es
tcigio de relacionamento e coopera~ao. Nao h6 
distancia geografica que a convergencia de von
fades nao ven~a; nem diferen~a de perspectivas 
que o dicilogo nao aproxime. 

A visita de Vossa Excelencia do continuidade aos 
entendimentos iniciados entre nossos Governos 
em 1977, que culminaram com a assinatura em 
Camberra do Acordo Comercial, em fevereiro de 
1978. A ampla gama dos resultados entao alcan
~ados constitui demonstra~ao inequivoca das po
tencialidades da nossa coopera~ao bilateral. 

Vale a pena recordar, para bem caracterizar o 
significado do Acordo Comercial Brasil-Australia, 
as palavras pronunciadas pelo Ministro de Esta
do das Relacoes Exteriores, Embaixador Ramiro 
Saraiva Guerreiro, entao Secretario-Geral, quan
do assinou em nome do Governo brasileiro aquele 
Acordo: 

"~ recompensador saber que esse documento 
transcende, em muitos aspectos, ao acordo co
mercia! bilateral cl6ssico. Ao contr6rio da pr6ti
ca tradicional, nao estamos tentando discipliner 
o fluxo de comercio bilateral; no realidade, em
penhamo-nos, agora, para criar, em bases signi
ficativas, um fluxo de comercio inteiramente no
vo, que estar6 baseado em enorme potencial 
para trocas proveitosas". 

Criada pelo Acordo Comercial de 1978 para asse
guror a consecu~ao dos objetivos desse instru
mento, a Comissao Mista Brasil-Australia celebra 
agora sua primeira reuniiio, no prozo previsto 
no Acordo, como provo do empenho de ambos os 
Governos em promover "o fortolecimento, expan
siio e diversifica~iio das relo~oes comerciais, eco
nomicos e de intercambio entre OS dois poises, em 
bases eqUitotivos e mutuomente vantojosos e 
dentro de umo perspectiva de Iongo prazo". 

No curso desto reuniiio, procederemos conjunta
mente a uma avalio~iio geral da situa~iio e das 
perspectivas do comercio bilateral, examinando 
os diferentes itens das exportacoes - atuais e 
potenciais - brosileiras para a Australia e 
australianos para o Brasil. Procuraremos identifi-

33 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

cor cominhos de coopero~ao econom1co, comer
ciol, industrial e tecnol6gico. Trotoremos dos in
vestimentos nos dois poises e trocoremos pon
tos de vista sabre outros ossuntos de interesse 
comum. 

A porcerio economico entre o Brasil e o Australia 
nao foi simples decorrencio de trocos comerciois 
oleot6rios, mas, oo contrario, nosceu do previsao 
consciente de ambos os Governos. 0 instrumento 
firmodo antecipou e propiciou a libero~ao de 
energies criodoros para urn intercombio mutua
mente benefico. 

Deve ser ressoltodo o olconce do decisao de nos
sos Governos de estender por 10 a nos o periodo 
iniciol do oplico~ao desse Acordo. Pelos corocte
risticos de nossos economios, boseodos no livre 
iniciotivo, esse prozo osseguro as empresos de 
ambos os poises horizonte odequado para o plo
nejomento e o execu~ao dos otividodes que con
solidorao nossos rela~oes economicas e comer
ciois, olem de crior perspectivas para negocio
coes de controtos de suprimento o Iongo prozo. 

0 Brasil e a Australia sao poises ricos em re
cursos, tonto humonos quonto noturois, que 
ofion~om o viobilidode de nosso continuo desen
volvimento. Nao somos outo-suficientes e justa
mente as corencios setoriois nos permitem co
loborar proveitosomente urn com o outro. 

A intensifico~ao do intercombio e do coopero~ao 
entre nossos poises e uma decorrencio desses fa
tares. Agora que as potencialidades do nosso re
locionamento bilateral come~am o se materiali
zar, e nosso obriga~ao estimular ainda mois o 
aprofundomento dos interesses comuns. 

Dentro desse espirito, se processora nosso tro
balho no Comissao Misto. Vosso Excelencia veri
ficora que somos obertos oo dialogo, froncos nos 
negocia~oes e leais no cumprimento dos obrigo
~oes assumidas. 0 resultado final desse intercom
bio refletira, sem duvido, o moturidode que em 
tao pouco tempo olcan~ou nosso relocionomento. 

PAUL BARRATT 

Sua Excelencio, Senhor Secretario-Gerol; Ministro 
Azombujo; ilustres membros do Delego~ao brosi
leiro. 
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Primeiramente, permitom-me exprimir em nome 
do DelcJo~ao austroliono nossos sinceros ogrode
cimentos por suos gentis palovros de boos-vindos, 
e 0 prazer de todos nos de ter 0 oportunidode, 
no verdade o honro, de estor oqui em Brasilia, 
para o reuniao inaugural do Comissao Misto, crio
do nos termos do Acordo Comerciol. Emprego o 
palovra "honro" porque ocredito, como suos 
observo~oes iniciois cloromente demonstrom, que 
estomos come~ondo hoje umo aventura muito es
timulonte e importonte - o torefo de dar sentido 
real oo desenvolvimento dos relo~oes economicos 
e comerciois entre nossos duos no~aes, e de en
corojor urn maior entendimento de nossos res
pectivos objetivos e ospiro~oes. 

A assinoturo do Acordo Comerciol em fevereiro 
de 1978 foi descrito pelo Vice-Primeiro Ministro 
oustroliono e Ministro de Comercio e Recursos 
Noturois, Senhor Anthony, como urn marco no 
desenvolvimento dos relo~oes economicos e co
merciais entre a Australia e o Brasil. 

0 Senhor Anthony declorou que via no suo con
clusao urn cloro indicia do vontode politico de 
ambos os governos de trobolharem juntos para 
oprofundor e omplior as relo~oes economicos e 
comerciois entre nossos dois poises. 

~ com este espirito que procedemos a primeiro 
Reuniao do Comissao Misto. 0 Acordo significo 
muito mais do que simplesmente o formolizo~ao 
de nossos relo~oes comerciois. Prove urn quodro 
no qual, otroves de nossos discussoes no Comis
sao Misto, podemos trobolhor juntos no sentido 
de estimulor o desenvolvimento do moior expon
sao do intercombio bilateral e do coopero~ao eco
nomico, comerciol, industrial e tecnol6gica (in
clusive investimentos) entre as empresos e orgo
niza~oes interessodos dos nossos dois poises. 

No troca de cartos hovido entre os Ministros das 
Rela~oes Exteriores quando do assinoturo do 
Acordo Comerciol, odmitiu-se que, apesar do que 
se fez no sentido de estreitor as relocoes econO
micas e comerciois entre nossos dois poises, nos 
ultimos onos, 0 pleno potencial do relacionomen
to esta Ionge de ser olcancado. Nessa troco de 
cortos, os Ministros reconheceram que as dife
rencos do populo~ao e dos mercodos de consumo 
dos nossos dois poises e dos reservos de recursos 
noturais deveriom constituir umo bose para urn 
relocionomento fundomentodo no complementa-
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ridade que muito deveria contribuir para o de
senvolvimento de setores economicos especificos 
em ambos os poises. 

Ambos as Partes devem reconhecer que, no atual 
estagio, 0 comercio entre nos e de pequena mon
ta comparado com a totalidade de nosso co
mercio com os mercados mundiais. lsto, porem, 
nao representa a importoncia potencial do co
mercio bilateral. 0 Brasil tem uma grande popu
la~ao e, com razoavel acesso, e um mercado po
tencialmente importante para a Australia. Por 
outro lado, a Australia tem uma pequena popu
la~ao, com uma alta renda per capita e um 
razoavel grau de industrializa~ao; o que significa 
que a Australia pode ser importonte para o Bra
sil. Ao mesmo tempo tem hovido, ate recentemen
te, umo relative folta de contoto entre os dois 
poises, por rozoes tois como distoncia, o que 
oumento o custo e o tempo de viogem. Ha, por
tonto, umo elora necessidode, para nos, de tro
bolharmos juntos para concretizar o potencial 
existente a fim de oumentar o comercio bilateral. 

Vemos umo necessidode de ambos os poises exa
minorem de perto areas de coopero~ao economi
co, comerciol, industrial e tecnologica. De nosso 
porte sugerimos o desenvolvimento mineral e 
agricola como areas que a Australia gostorio de 
ver explorodos iniciolmente. Essos sao areas nos 
quais a Australia tem desenvolvido especial tec
nologia durante um Iongo periodo, e e nosso 
sentimento que porte desso experiencia pode ser 
benefice para o Brasil e que a experiencia bro
sileiro em conduzir seu desenvolvimento rever
tara em nosso beneficio. 

Monifestomos a nosso sotisfo~ao em que esteja 
em curso a coloboro~ao no toconte a pesquisas 
ogricolos entre os orgaos pertinentes em ambos 
os poises e esperomos que esto colobora~ao pos
so ser expondido. Esperomos tombem que esto 
coloboro~ao se posso estender a areas tais como 
a produ~ao de alcool de o~ucor e outros produtos 
- campo em que o Brasil lidero o mundo com 
suo tecnologio. 

Propusemos que sejo iniciodo um intercombio de 
informo~oes ocerco de produ~ao, metos, etc., 
para produtos basicos ogricolos, conforme previs
to no Acordo e consideromos esse intercombio 
como sendo importonte para produtos de interes
se para a economic dos dois poises. 

Reconhecemos a importoncio que o Brasil atribui 
aos assuntos referentes a transporte como fun
damentais para 0 desenvolvimento do comercio 
entre os nossos dois poises e incluimos em nos
sa delego~ao um representonte do nosso Ministe
rio de Transportes a fim de que as conversa~oes 
sobre temas de tronsporte maritima possam ser 
levados adiante. Conforme o acordo entre os Mi
nistros de Transportes de ambos os poises, admi
tem-se gestoes do outro parte para conversa~oes 
e consultas sobre os servi~os moritimos, sempre 
que for necessaria. 

Gostoriamos de ossistir a um fluxo de investi
mentos entre nossos dois poises e julgamos fun
damental para esse intercombio que as diretri
zes de ambos as Partes sejam anolisados e com
preendidas. De nosso lado, teremos prazer em 
levar oo conhecimento das empresas australianas 
quaisquer oportunidodes de investimento no Bra
sil que nos queiram indicar. Esperomos tambem 
que as empresas e entidodes brasileiros sejam 
incentivados a contemplar a possibilidade de in
vesti mentos no Australia. 

Esperomos, igualmente, e creio que esta e uma 
area importonte, poder intercombior ideios a res
peito do evolu~ao do comercio internacionol. Es
tamos trabalhando conjuntamente no sentido de 
olcon~ar metos comuns no comercio international 
e exercemos ambos influencia nos consultas iri
ternocionais sobre 0 comercio de produtos de bo
se, e em foros internocionois, tais como o GATT 
e a UNCTAD. 

Por essos observa~oes, Vosso Excelencia vera que 
estamos procedendo a tarefa do Comissao Mista 
com o mesmo espirito que os Senhores, e tenho 
a certeza de que nos encontrarao igualmente 
froncos, abertos oo dialogo e fieis aos nossos 
compromissos. Esperamos que a discussao dos 
ossuntos que nos aguardam nos proximos dois 
dios nos conduzo a uma melhor compreensao das 
praticas e politicos comerciois de ambos os poi
ses e que sejom identificodas as areas de poten
cial crescimento do comercio, do coopera~ao in
dustrial e tecnica e dos investimentos. 

Encoromos, ossim, essos discussoes e seus resul
tados como fundomentois para 0 futuro comercio 
e o desenvolvimento dos relo~oes economicas e 
coopero~ao entre nossos dois poises. 
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ata final da primeira reuniao 
da comissao mista brasil-australia 

Ata Final da primeira reuniiio da Comissao 
Mista Brasil-Australia, assinada no Palacio do ltamaraty 

em Brasilia, em 19 de julho de 1979, pelo Chefe do 
Departamento da Africa, Asia e Oceania do Ministerio das 

Rela~iies Exteriores, Marcos Castriota de Azambuja, e 
pelo Secret6rio-Adjunto do Ministerio de Comercio e Recursos 

Naturais da Australia, Paul H. Barratt. 

Nos termos do Acordo Comercial firmado entre 
os dois poises, realizou-se em Brasilia, em 18 e 
19 de julho de 1979, a I Reuniao do Comissao 
Mista Brasil-Australia. 

2. A Reuniao foi aberta pelo Secretario-Geral 
das Rela~oes Exteriores, Embaixador J. C. Baena 
Soares, que, em breve alocu~ao, congratulou-se 
com o inicio do implementa~ao efetiva do Comis
sao Mista e real~ou a importancia do Acordo 
para o crescimento do comercio bilateral (Ane
xo 1 ). Em resposta, o Chefe do Delega~ao austra
lia no, Senhor Paul Barratt, Secretario-Adjunto do 
Ministerio de Comercio e Recursos Naturais, indi
cou que a Comissao Mista estava empreendendo 
a importante tarefa de dar real impulso ao de
senvolvimento das rela~oes economicas e de co
mercia total entre as duos na~oes (Anexo 2). 

3. A Delega~ao do Brasil foi presidida pelo 
Ministro Marcos Castrioto de Azambuja, Chefe do 
Departamento do Africa, Asia e Oceania do Mi
nisterio das Rela~oes Exteriores. Os demais mem
bros de ambos as Delega~oes constam do lista 
de participantes (Anexo 3). 

4. Os temas tratados no reuniao cobriram to
dos os itens do Agenda previamente acordada 
(Anexo 4). 

5. Abriram-se os trabalhos com urn amplo exa
me dos objetivos do Acordo Comercial e dos ter
mos de referencia do Comissao Mista. A esse 
respeito, as duos Delega~oes convieram em que 
a Comissao Mista deve manter urn enfoque abran
gente e global dos objetivos que lhes sao atri
buidos pelo Acordo Comercial. Foi salientado que 
o Acordo Comercial procure criar condi~oes que 
permitirao um intercambio crescenta em diferen-
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tes setores de coopera~ao e a cria~ao de novos 
fluxos de comercio. Nesse sentido, as duos Dele
ga~oes reiteraram sua vontade politico em con
correr para a progressive realiza~ao dos objeti
vos do Acordo. 

6. A Reuniao fez uma avalia~ao do atual es
t agio do comercio bilateral e de suas perspecti
vas futures de crescimento. Nesse contexto, 
ambos as Delega~oes notaram com satisfa~ao 
que o volume e valor totais das trocas, parti
culormente das exporta~oes brasileiras, haviam 
crescido de modo significative nos ultimos anos, 
favorecendo desta forma o relacionamento bila
teral. 

7. A Delega~ao brasileira declarou que, no ex
pectative de uma expansao ainda maior do venda 
de seus produtos para a Australia, julgava ser 
auspicioso que o mercado australiano ja seja um 
dos principais importadores de alguns produtos 
brasileiros, como rum, aparelhos de barbear, pe
~as para maquinas de fabricar pope(, objetos de 
decora~ao de porcelana e tecidos de algodao. 
Nesse contexto o lado brasileiro observou que a 
pauta de exporta~oes brasileiras para a Austra
lia era bastante diversificada e - sendo depen
dente do demanda do setor privado - est6, con
seqiientemente, sujeita as flutua~oes economicas 
naquele setor. 

8. 0 I ado australiano, por sua vez, observou 
que o continuo crescimento do parque industrial 
brasileiro propiciava urn aumento do demanda 
de insumos que a Australia estaria capacitada a 
oferecer em termos competitivos, notadamente o 
carvao e metais nao-ferrosos. A Delega~ao austra
liana manifestou a expectative de que, no futu
ro, os produtos monufaturados poderiam constar 
mais substancialmente dos fluxos de comercio. 
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9. Reconhecendo a importancia do comercio ex
terno para a economia de ambos os poises, a 
Comissao manifestou a sua disposi~ao de estudar, 
em um clima construtivo de mutua compreensao 
e coopera~ao, as possibilidades de atenuar os fa
tores adversos que afetam 0 comercio bilateral 
e levar em considera~ao, segundo suas respecti
vas politicos e legisla~ao, medidas que estimu
lem uma expansao harmoniosa do comercio. A 
esse respeito, o Comissao Mista passou em re
vista as politicos comerciais e industriais de 
ambos os poises. 

10. Com rela~ao ao Artigo V (c) do Acordo Co
mercia I, relativo a troca de informa~oes sobre 
produtos de importoncia para os dois poises, as 
duos Delega~oes convierom em iniciar essa troca 
no setor de produtos ogricolas. As duos Delega
~oes trocoram pontos de vistas acerca dos desen
volvimentos ocorridos no comercio international 
de produtos de base, com especial referenda aos 
problemas relatives ao Acordo lnternacional do 
A~ucar, e registraram a utilidade de consultas 
realizadas entre os dois Governos sobre uma 
ampla gama de assuntos concernentes a produ
tos de base. 

11 . A Comissao Mista examinou em profundida
de o desempenho das exporta~oes de ambos os 
poises e as possiveis areas de expansao. 

12. No tocante as exporta~oes australianas, 
foram realizadas discussoes proveitosas sobre 
areias minerais e sobre metais e concentrados 
nao-ferrosos (cobre, chumbo, zinco, alumina, alu
minio e niquel). A Delega~ao australiana mani
festou a sua satisfa~ao com as informa~oes so
bre estes minerais fornecidas pelo Brasil. A Dele
ga~ao brasileira identificou possibilidades no 
mercado brasileiro para alguns produtos de a~o, 
cujo fornecimento poderia interessar a Australia. 
Aludiu, outrossim, aos pianos para a importa~ao 
de carvao, e registrou as potencialidades de par
ticipa~ao australiana no fornecimento do carvao, 
desde que se possam propiciar condi~oes satis
fat6rios de transporte. 

13. A Delega~ao brasileira mencionou, igual
mente, as necessidades brasileiras de importa~ao 
de malte e, a este respeito, a noticia da redu~ao 
gradual do sistema brosileiro de depositos previos 
ate 1983 foi acolhida com agrado. Manifestou 

tambem o seu interesse no importa~ao de semen
tes p:ua pastagens; discutiram-se problemas de 
quarentena relacionados a importa~ao de semen
tes para pastagens e, a este respeito, a Delega~ 
~ao australiana antecipou o envio de um relat6-
rio tEicnico. Reconheceu-se a existencia de possi
bilidades para o aumento dos niveis existentes 
de intercombio agricola entre os dois poises. A 
Delega~ao brasileira registrou a recente decisao 
do Governo australiano no tocante a suspensao 
parcial do proibi~ao do exporta~ao de carneiros 
da ra~a Merino. Com rela~ao aos produtos basi
cos de interesse para a Australia, foi acordado 
que era limitado o potencial do trigo e de latici
nios. A solicita~ao australiana no sentido do ante
cipa~ao, na medida do possivel, do notifica~ao 
quanto as quotas anuais brasileiras de importa· 
~ao de Ia foi discutida e sugerido um contato do 
lado brasileiro. A Delega~ao australiana indicou 
que acolheria com agrado uma visita por parte 
de autoridades sanitarias brasileiras a fim de vis
toriorem frigorificos de exporta~ao, uma vez que 
a falta de autoriza~ao para a referida exporta
~cio constitui um dos problemas que inibem o de
senvolvimento deste comercio. Foi anotada a preo
cupa~ao das autoridades sanitarias brasileiras 
com rela~ao a presen~a de doen~as em gado pro
veniente de areas tropicais da Australia e foram 
exploradas possiveis solu~oes para estes proble
mas. A Delega~ao australiana adiantou que uma 
indica~ao quanto aos niveis da demanda brasi
leira estimada de gado reprodutor e semen bovi
no seria necessaria para a implementa~ao das 
solu~oes. 

14. As discussoes relativas a exporta~oes bra
sileiras tradicionais para a Australia concentram
se em texteis, vestuario, cal~ados, suco de laranja, 
lodrilhos de ceromica, artigos de couro, laminas 
de barbear e rum. Foram examinados fatores que 
poderiam influir no crescimento do comercio des
ses itens - em especial as medicfas adotadas 
pelo Governo australiano para auxiliar a produ
~ao local - e foram explicadas as bases do po
litico governomental australiana. A Delega~ao 
brasileira identificou tambem uma serie de pro
dutos nao-tradicionais com potencialidade de pe
netra~ao no mercado australiano (Anexo 5). A 
Delega~ao australiana tomou nota da lista opre
sentada e se comprometeu a examinar o poten
cial destes produtos no mercado australiano atro
ves de sua Agencia de Assessoria de Mercado. 
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A relevoncia do Sistema Australiano de Preferen
cias Tarifarias para poises em desenvolvimento, 
instituida com vistas a prover urn maior acesso 
ao mercado australiano para seus produtos, se
ria examinada. 

15. A Comissao Mista examinou a viabilidade 
da expansao e do aproveitamento do coopera~ao 
nos campos economicos, comercial, industrial e 
tecnol6gico. 

16. A Comissao Mista passou em revista o pro
gresso alcan~ado ate 0 presente no tocante a 
coopera~ao cientifica e tecnica assim como o es
tabelecimento de vinculos mais estreitos entre 
institui~oes de pesquisa cientifica de ambos os 
poises. Foi acordado que ja se haviam estabele
cido valiosos vinculos entre a EMBRAPA e o 
CSIRO. Seguindo-se a uma troca de cartas entre 
as duos organiza~oes, certas areas de pesquisa 
agricola de interesse mutuo haviam sido defini
das e certos programas acordados ja estavam 
sendo implementados. A Delega~ao brasileira 
considerou que os objetivos de coopera~ao adi
cional com outros centros australianos de pesqui
sa seria facilitada atraves de apoio adicional por 
parte do Governo australiano, o qual poderia ser 
formalizado por meio da negocia~ao de urn 
acordo-quadro. A Comissao Mista considerou, par
tanto, que seria interess'ante para as autoridades 
competentes de ambos os poises estudar os meios 
atraves dos quais vinculos institucionais mais es
treitos entre as comunidades cientificas e tecno-
16gicas de ambos os poises poderiam ser estabe
lecidos. 

17. No setor mineral, a Comissao Mista identi
ficou possiveis areas de coopera~ao na tecnolo
gia de explora~ao e processamento de minerais. 
Nesse sentido, algumas sugestoes especificas fo
ram feitas pela CPRM (Companhia de Pesquisas 
de Recursos Minerais) e pelo DNPM (Departamen
to Nacional de Produ~ao Mineral) (Anexo 6). A 
Delega~ao australiana tomou nota das sugestoes 
brasileiras e realizara os contatos necessaries jun
to a organiza~oes e empresas australianas com
petentes para dar prosseguimento a estes 
assuntos. 

18. A Comissao Mista passou em revista cer
tos assuntos levantados na troca de cartas entre 
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os Ministros das Rela~oes Exteriores de ambos 
os poises, por ocasiao da assinatura do Acordo 
Comercial, especialmente com rela~ao ao interes
se brasileiro de estabelecer na Australia uma ins
titui~ao financeira, uma companhia de comercio 
e urn entreposto aduaneiro. A Delega~ao brasilei
ra reafirmou seu interesse em dar andamento aos 
referidos projetos, na epoca oportuna, solicitan
do para tanto a continuidade do apoio das auto
ridades australianas. 

19. Com referenda a troca de cartas havida en
tre os Ministros dos Transportes de ambos os poi
ses em 23 de fevereiro de 1978, tecnicos em 
transportes das duos Delega~oes analisaram os 
problemas de transporte maritimo entre os dois 
poises. 0 lado brasileiro salientou seu esfor~o em 
manter uma linha regular para a Australia, no 
interesse do desenvolvimento do comercio bilate
ral. Da mesma forma, foi notado que este trans
porte seria beneficiado pelo crescente fluxo regu
lar de cargo entre os dois poises. Foi reiterado 
o in!eresse em trocar informa~oes sobre as res
pectivas politicos de transporte maritima. 

20. Reconhecendo que o investimento privado 
australiano no Brasil e vice-versa e pequeno, a 
Comissao Mista passou em revista a atual situa
~ao. As duos Delega~oes descreveram suas poli
ticos governamentais e regulamentos concer
nentes a investimentos externos e referiram-se as 
oportunidades existentes em coda pais. Mencio
nou-se a possibilidade de se orientarem investi
mentos australianos para a area de explora~ao de 
recursos minerais, em associa~ao com capital bra
sileiro. Foi dada especial aten~ao as areas de 
carvao-vapor, niquel e caulim. A Delega~ao 
australiana declarou que poderia haver interesse 
na Australia nesse sentido. 

21 . Durante as discussoes, as duos Partes con
cordaram em considerar o possibilidade de re
presentontes do setor privodo contribuirem, na 
forma odequodo, para o trobolho do Comissao 
Misto. 

22. As duos Partes convierom em reolizor o II 
Reuniao do Comissao Misto em Camberro, em 
data a ser oportunomente fixoda, em setembro 
de 1980. 
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suriname ratifica o tratado 
de coopera<;ao amazonica· 

Discurso do Chonceler Soroiva Guerreiro, no Palacio do 
ltamaraty em Brasilia, em 23 de julho de 1979, por ocasiao 
da cerimonia de deposito do instrumento de ratifica~iio do 
Tratado de Coopera~iio Amazonica, pelo Suriname, 
efetivado pelo Embaixador Extraordinaria e Plenipotenciario 
daquele pals, lnderdew Sewrajsing. 

Senhor Embaixador, 

A cerimonia que temos a satisfa~iio de realizer, 
de deposito, junto ao Governo brasileiro, pelo Go
verna do Suriname, do instrumento de ratifica
~iio do Tratado de Coopera~iio Amazonica, re
veste-se de significado todo especial para nossos 
dois poises, assim como para todos os signat6-
rios do referido instrumento. 

Trata-se de mais um passo, firme e determinado, 
que empreendemos no sentido do plena execu~iio 
dos prop6sitos estabelecidos quando do assina
tura daquele hist6rico documento, em ato sole
nemente realizado em Brasilia, no ano passado, 
com a presen~a dos ilustres Chanceleres dos poi
ses daquela Regiiio. Reiteramos, agora, mais uma 
vez, a delibera~iio, entiio enfaticamente procla
mada por nossos Governos, de imprimir cunho 
operativo a vontade de colabora~ao proficua que 
nos inspirara no celebra~iio do Tratado. 

As rela~oes do Brasil com o Suriname j6 apresen
tam not6vel acervo de realiza~oes positives, em 
que se destacam o melhoramento das comunica
~oes aereas e maritimes, o incremento dos progra
mas de coopera~iio tecnica e do comercio bilateral 
que, nesses ultimos seis anos, cresceu em mais 

de 1.500%. A recente Reuniao do Comissao Mis
ta Brasii-Suriname, realizada em Paramaribo, veio 
acrescentar aquele acervo mais uma importante 
conquista para o desenvolvimento do nosso co
mercia, com OS entendimentos que conduziram a 
assinatura de contrato para aquisi~iio de 80 mil 
toneladas de alumina surinamense pela Compa
nhia Vale do Rio Doce. 

Senhor Embaixador, o alto grau de entendimento 
e coopera~ao que caracteriza as rela~oes entre 
nossos dois poises reflete, tambem, a identidade 
de ideais de nossas sociedades e o sentimento de 
haver, em sua forma~iio hist6rica, participado 
de uma experiencia comum, enriquecida pela 
contribui~ao de diferentes ra~as que diio perma
nente exemplo de convivencia harmoniosa e cria
tiva. Essa experiencia, a confian~a clara e o ama
durecimento seguro que atingimos em nosso con
vivio bilateral reasseguram, de forma inequivoca, 
0 valor que atribuimos a participa~ao surinamen
se no aprofundamento das rela~oes dos poises 
do regiao, entre si e com o Brasil, no amplo con
texto do coopera~iio amazonica. E sublinha, em 
seu testemunho eloqiiente, o futuro promissor das 
rela~oes entre o Brasil e o Suriname, em perfeita 
consonanc1a com os mais elevados ideais de so
lidariedade entre nossos poises. 
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na visita a caracas, chanceler 
instala comissao de coordenac;ao 

brasil-venezuela 
Discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, em Caracas, 
em 27 de julho de 1979, por ocasiiio da 
solenidade de instala~iio da Comissao de Coordena~iio 
Brasilei ro-Venezuelana. 

Excelentissimo Senhor Ministro 
dos Relo~oes Exteriores do Venezuela, 

Senhores Delegodos e Assessores. 

A mudon~o quolitotivo nos relo~oes entre o Bra
sil e a Venezuela, que desejomos transformer em 
reolidode rico e dinomico, trouxe consigo a ne
cessidade de uma institui~ao nova, que viesse a 
imprimir unidade e sentido a essa evolu~ao. 

A Comissao de Coordena~ao, que hoje instalamos, 
nesta acolhedora cidade de Caracas, nasceu do 
necessidade de congregar, num 6rgao colegiado, 
todos os Ministerios e empresas interessados no 
relacionamento, a fim de que essa verdadeira 
assembleia do coopera~ao bilateral pudesse tra
~ar o roteiro a ser seguido no dia-a-dia das ati
vidades governamentais e diplomaticas. 

A diferen~a das antigas Comissoes Mistas seto
riais, a Comissao de Coordeno~ao e um 6rgao de 
cupula com a missao de unificar e harmonizar, 
numa visoo abrangente, todos os aspectos e va
riaveis - economicos, comerciais, culturais, cien
tificos, tecnol6gicos. 

Sua ampla competencia destino a Comissao a 
tornar-se o instrumento politico por excelencio 
do decisao dos dois Governos de conferir a mais 
alta prioridade a coopera~ao entre a Venezuela 
e o Brasil. 

A base e o pressuposto, por ossim dizer, terri
toriais dessa colabora~ao se encontram no con
tigiiidade geografica, que nos faz compartilhar 
2.200 km de fronteira comum, cuja final demor
ca~ao, aprovada em sessao solene realizado em 
Caracas, em 23 de agosto de 1973, bern otesto o 
espirito de concordia e amizade que sempre pre
sidiram as nossas rela~oes. 

Essa mesma fronteira, ate ontem remota e ino
cessfvel, hoje enla~ada pela primeiro estrada a 
vincular, no Regiao Amazonica, os sistemas ro
doviarios de dois poises sul-omericanos, come~a 
a conhecer aceleradamente os efeitos transforma
dores trazidos pelas facilidades de tronsporte. E 
tao rapidos tern sido esses efeitos que um dos 
primeiros pontos inscritos no temario desto reu
niao foi precisamente a necessidode de ordenor 
e regulamentar as oportunidades criadas pelo flo
rescente comercio de madeiras de Roraima, ja 
do ordem de dezenas de milhoes de dolores por 
ano, assim como as perspectivas de importa~ao 
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de cimento, a~o e aluminio do Estado Bolivar e 
do escoamento de produtos de Manaus para a 
Venezuela. 

Ate recente data, os documentos conjuntos firma
dos pelo Brasil e pela Venezuela traziam, como 
item obrigatorio, o compromisso de realizar o 
projeto de interconexao rodoviaria. 0 projeto se 
transformou em realidade, cabendo-nos agora es
perar que se materializem no futuro as condi
~oes para possibilitar a pavimenta~Cio do rodo
via, conforme aspira~ao das popula~oes frontei
ri~as e compromisso da Declara~Cio do Encontro 
Presidential de Santa Elena de Uairen. 

As relaf!ies economicas e financeiras registraram 
progressos substancia~s, com destaque para duas 
grandes decisoes. A primeira marca o estabele
cimento de relacies banccirias diretas, com a 
inauguraf!iio, em , 1978, da Agencia do Banco do 
Brasil em Caracas e a do Banco La Union em 
Siio Paulo. 0 segundo acontecimento relevante foi 
a associaf!iio de cap1tais e esforf!OS de empresas 
brasi~,eiras e venezuelanas para a construf!iio, com 
tecnologia genuinamente latino-americana, de 
uma das maiores usinas hidreletricas do mundo, 
em territorio venezuelano. 

Ao mesmo tempo, a expansiio do interccimbio bi
lateral pela primeira vez promete alcanl!ar e su
perar a cifra dos 500 milhies de dolares, o que 
faz do comercio Brasil-Venezuela um dos mais sig
nificativos entre paises da America Latina. 

Como elemento multiplicador do nivel do inter
cilmbio, o petroleo ganha coda vez maior relevo, 
tendo-se conseguido reverter a tendencia decli
nante que fizera do Brasil cliente marginal do 
oleo venezuelano. Ainda se est6 Ionge de haver 
esgotado o potencial do petroleo, em nosso co
mercia, para a expansao dos mercados de um e 
outro pais. Sao, tambem, consideraveis as possi
bilidades de coopera~ao entre as empresas esta
tais no pesquisa de novas tecnologias petrolife
ras, em materia de petroquimica e de produtos 
minerais, sobretudo bauxita. 

A pauta desta Comissao mostra urn numero ele
vado de oportunidades e suscita uma variedade 
de propostas capazes de multiplicar esse inter
cilmbio, aproximando-o, assim, do nivel que se 
pode razoavelmente esperar de duos vigorosas 
economics em expansao. 
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0 impulso de aproxima~ao entre venezuelanos e 
brasileiros nao se esgotou apenas em sua dimen
sao material, mas se estendeu, em alcance e pro
fundidade, ao dominio valioso dos la~os culturais 
e humanos. Do Venezuela, recebeu o Brasil, em 
epoca recente, Missao intelectual que congregou 
as maiores expressoes do culture deste pais ami
go. Tambem recebemos, j6 em fins do ano passa
do, urn dom com que a generosidade venezuelana 
enriqueceu e honrou o patrimonio das cidades do 
Rio de Janeiro e Sao Paulo: os magnificos monu
mentos do libertador Simon Bolivar e do Genera
lissimo Francisco de Miranda, que, no cora~ao 
dessas duos cidades brasileiras, constituem hoje 
vinculo de bronze entre as gloriosas Histories dos 
dois poises. 

De nossa parte, concorreu o Brasil para a reali
za~ao, em aten~ao a convite venezuelano, de urn 
ciclo de conferencias no lnstituto de Assuntos ln
ternacionais, de que foi ponto alto a visita a 
Caracas do Professor Gilberta Freyre, aqui divul
gado pelas edi~oes do Biblioteca Ayacucho. Nos 
dominios do cinema, da musica, das artes plas
ticas, o Brasil esteve tambem presente no Vene
i:uela, com alguns dos seus mais destacados va
lores. 

0 balanf!o sumcirio do que se vem fazendo indi
ca que a intensifical!iio do relacionamento tem 
transformado em realizGI!ies concretas muitos 
pianos que, por largo tempo, fomeceram matt
ria apenas para a expressiio de bons clestlos. 

As mesmo tempo, esbol!a-se, como uma das te• 
dencias centrais do relacionamento futuro, uma 
icleia situada no corGI!iiO mesmo do desafio do 
desenvolvimento: a coopera~io na cri~it e 
transferencia de tecnologia nos setores estrati
gicos do conhecimento cientifico e da industriali
za~iio. 

Ninguem ignora que, ao lado e talvez ate acima 
do protecionismo, o monopolio tecnologico repre
senta, hoje em dia, a ultima linha de resistencia 
a ado~ao de uma nova ordem economica inter
nacional, justa e eqiiitativa. 

Para a supera~oo do obstaculo, e preciso que 
poises que se encontram, como nos, a meio ca
minho do desenvolvimento, inaugurem um padroo 
novo e eqiiitativo de partilha do patrimonio tec
nologico. 
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~ o que ja come~amos a fazer bilateralmente no 
domfnio do hknica de constru~oo de borrogens 
hidreletricas. Cabe agora estender o esfor~o a 
campos como o do coopera~oo em siderurgia e 
outros setores industriois onde o Brasil completou 
o processo de substitui~ao de importa~oes em 
que se acha, no momenta, empenhada a Vene
zuela. 

0 capitulo do coopera~ao em ciencia e tecnolo
gia se desdobra tambem em duos vertentes: a 
dos setores cientificos de vanguarda, capazes de 
contagiar, com seu impacto transformador, todo 
o vasto espectro do conhecimento e o do pesqui
sa para criar tecnologias adequadas as nossas 
peculiares condi~oes ecologicos. Nesse ultimo 
campo, onde os avan~os venezuelanos sao conhe
cidos e admirados no Brasil, vomo-nos libertar 
do h6bito conformista de importer solu~oes pron
tas e procurer elaborar, nos mesmos, as formulas 
apropriadas as regioes tropicais umidas de nos-
50S territories. ~ esse urn dos terrenos priorit6-
rios do processo de coopera~ao amozonica que 
estamos iniciando e, como tal, recomendo-se, com 
enfase especial, para inser~ao nos programas 
concretes com os quais o CNPq e o CONICIT ten
cionam por em marcha o Convenio de Coopera~ao 
que firmaram. 

Nao faltam, como se ve, ideias promissoras para 
orientar as delibera~oes que ora se iniciam. 

Ao cogitarem do instala~ao do Comissao de Coor
dena~ao, os Governos do Brasil e do Venezuela 
optaram por faze-lo logo, sem aguardar tromites 
preparatorios excessivos ·que arriscassem entor
pecer o ritmo acelerado do aproxima~ao entre os 

· dais poises. 

Entenderam, assim, que a Comissao e foro apro
priado e estimulonte para converso~oes, mesmo 
de car6ter preliminar e explorat6rio. 

Este enfoque conceitual e, inclusive, o que mais 
convem a situa~ao semelhante das Administra
~oes recem-iniciadas em Brasilia e Caracas. A 
fase inicial dos dais Governos constitui momenta 
propicio para o planejamento das rela~i'ies bila
terais e para retomar o exame de topicos pen
dentes. A realiza~ao do encontro, nesta data, 
expressa tambem a prioridade e o sentido de 
urgencia que o Brasil e a Venezuela dedicam a 
intensifica~Cio do seu relacionamento. 

Caber6 a esta Comissao analisar o feixe de pro
jetos e sugestoes que se foram acumulando nos 
ultimos tempos, estabelecer entre eles priorida
des e, dessa forma, elaborar a agenda coerente 
dos programas de coopera~ao para os proximos 
a nos. 

Fruto do dinamismo de nossas rela~oes, a Comis
sao de Coordena~ao coloca a servi~o dessas mes
mas rela~oes urn metoda integrado para o exa
me e eventual negocia~ao das questoes de inte
resse bilateral, quer no aspecto global de com
petencia do plen6rio, quer nos Grupos de Traba
lho especializados. 

Nessa tarefa, estou certo de que os membros do 
Comissao sempre terao presente, como inspira
~ao e meta, o potencial criador de venezuelanos 
e brasileiros, cuja convergencia abre perspecti
vas ilimitadas a coopera~ao franca e construtiva 
em beneficia de ambos os povos e de toda a re
giao em que hist6rica, geogrOfica e culturalmen
te se inserem. 

chanceler brasileiro recebe o grande cordao 
da ordem do libertador da venezuela 

Excelentissimo Senhor Ministro Jose Alberto 
Zambrano Velasco, 
Excelentissimos Senhores Embaixadores, 
Minhas Senhoras, meus Senhores. 

Discurso do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Caracas, em 25 de 

julho de 1979, ao receber, do Chanceler Jose Alberto 
Zambrano Velasco, o Grande Cordiio 

do Ordem do Libertador do Venezuela. 

Sob a inspira~ao do amizade que constantemen
te enriquece e atualiza os la~os de simpatia e 
colabora~ao entre venezuelanos e brasileiros, re
cebo, sensibilizado e agradecido, esta insigne dis-
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tin~iio com que o Governo do Venezuela e Vossa 
Excelencia quiseram homenagear-me e ao pais 
que represento. 

~ duplo o privilegio que nos estende a cordial 
hospitalidade venezuelana: ao acolher-nos nesta 
dinomica cidade de Caracas, que soube crescer 
e modernizar-se, fiel a seus valores culturais e 
hist6ricos e ao agraciar-me com o Grande Cor
diio de Ordem do Libertador. 

~ uma honra maior receber a Ordem evocadora 
do homem que encarnou, em sua presen~a hist6-
rica, a sintese perfeita do pensamento e do a~iio 
e cuja vida exemplar e sacrificio supremo mol
daram ideais e metas de que ate hoje se alimen
ta a consciencia coletiva do America Latina. 

Muito estimaria que Vossa Excelencia, Senhor 
Chanceler, fizesse chegar ao Excelentfssimo Se
nhor Presidente Luis Herrera Campins a expres
siio de meu vivo reconhecimento pela decisiio ge
nerosa de Sua Excelencia de distinguir-me com a 
Ordem do Libertador, que tao alto significado 
tern para todos nos, latino-americanos. 

Niio posso aqui retribuir-lhe no mesmo genero, 
conforme era meu profunda e sincero desejo, 
porque o Governo brasileiro, em reconhecimento 
dos meritos singulares de Vossa Excelencia, j6 
lhe conferiu, no mais alto grau, as duos Ordens 
Nacionais, a do Cruzeiro do Sui e a de Rio Branco. 

Se, pela justi~a de decisoes anteriores, me vejo 
assim privado do prazer pessoal de condecor6-lo, 
niio me faltam, contudo, outros meios e, entre 
eles, a palavra a que ora recorro, para testemu
nhar-lhe o apre~o do Brasil pelo muito que a 
causa de aproxima~iio entre os dois povos deve 
a Vossa Excelencia. 

Senhor Ministro, 

A cada dia que passa, os paises da America Lo
tina mais afirmam sua solidariedade. Temos hoje 
plena consciencia da necessidade de que os pai
ses da regiio encontrem, pelo consenso e com 
suas proprias for~as, caminhos aclequados para 
a solu~io dos seus problemas. 

0 momento atual lembra instantes clecisivos, em 
que a criatividade latino-americana foi capaz de 
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elaborar as fOrmulas juridicus que revoluciono
ram o velho siste.._ intemacional, agregando
lhe conceitos inovadores, como o da igualdado 
juridica dos Estados, os principios da nio-inter
ven~iio e da autodetermina~iio, o da ilegitimicla
cle do uso da fo~a na solu~iio das controvenias, 
a institui~io do asilo d"~plomcitico, etc. 

Hoje, essa mesma criatividade se expressa no 
luta pela integra~iio, pelo desenvolvimento s6cio
economico e por uma nova ordem economica in
ternacional que venha a dar conteudo concreto 
a igualdade juridica. 

Como no passado, a presen~a dos latina-america
nos no mundo niio se esgota nos limites do nosso 
Continente e de nossa cultura. A voca~iio univer
salista do America Latina lhe permite participar, 
com renovada autoconfian~a e de forma cons
trutiva, nos foros onde se decidem as questoes 
b6sicas do vida internacional. 

Dentre essas questoes, a do energia constitui um 
dos pontos de encontro que exemplificam a dua
lidade de esperan~as e angustias que caracteriza 
nosso tempo. Ate recentemente, niio foram ouvi
das as advertencies sobre a necessidade de se 
reestruturar a insatisfat6ria organiza~iio econO
mica internacional. E as atuais medidas para en
frentar tal necessidade correriam o risco de per
manecer incompletas e estereis se se limitassem 
ao plano do energia. A questiio energetica, que 
e importante e mesmo essencial, deve ser situada 
dentro do contexto global e a presente crise 
mundial deve servir ao prop6sito de reduzir as 
disparidades economicas entre OS poises desen
volvidos e em desenvolvimento. 

Todas as vezes que se lutou para renovar, no se
culo passado, como nos dias que correm, estru
turas internacionais desatualizadas, foi sempre 
ativa e destacada a presen~a venezuelana. 

No lndependencia e forma~iio das nacionalidades 
latino-americanas, a contribui~iio de sacrificio do 
Venezuela foi generosa e fora de qualquer pro
por~iio com as estreitas dimensoes da sociedade 
colonial do epoca. Ate hoje causa admira~iio a 
concentro~iio de talentos que produziu naquele 
isolado nucleo a extraordin6ria gera~iio de Bo
livar, de Sucre, de Francisco de Miranda, de 
Andres Bello, e tantos outros. Assim mesmo, a 
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presen~a do Venezuela continua a enriquecer o 
cenario international com a irradiactio coda vez 
maior das ideias e iniciativas de seus flihos. 

0 Brasil, cuja intensa participa~iio na vida inter
nacional sempre se orientou pela paz, pela jus
ti~a e pela coopera~iio, acompanha, com interes
se fratemo, a atu~iio da Venezuela. Somos pai
ses de uma America Latina caracterizada pela 
autenticidade, a autonomia e personalidade de 
cada pais, mas estamos conscientes de que per
tencemos a uma mesma familia historica e 
cultural. 

Tem sido crescente, nestes anos, a convergencia 
de venezuelanos e brasilelros, quer no dominio 
da inven~iio de oportunidades geradoras de coo
pera~iio horizontal entre paises da America La
tina, quer no cencirio de nossas preocupa~oes 
un.iversalistas. 

Exemplo do que podemos fazer em comum e o 
Tratado de Coopera~ao Amazonica, no qual a von
tade do Brasil e do Venezuela, juntamente com 
as da Bolivia, Colombia, Equador, Guiana, Peru 
e Suriname, estao prestes a renovar as bases da 
convivencia e da colabora~ao nesta imensa Re
giao Amazonica que cobre urn ter~o das terras 
do Continente. 

Como esta, outras oportunidades se oferecem a 
a~ao transformadora dos dois poises, em har
monia com as demais na~oes latino-~mericanas, 

com as quais desejamos coda vez maior aproxi
mactio e colabora~tio mutuamente proveitosa. 

Com os nossos vizinhos da America Latina, de
sejamos, firmemente, manter as melhores, mais 
dignas e mais leais rela~oes de amizade. Essa 6 
uma verdade que expressa os mais profundos sen
timentos do povo brasileiro e do Governo do Pre
sidente Joao Figueiredo. Tudo faremos para afir
ma-la em nosso trabalho quotidiano, pois essa 
verdade esta no cerne daquilo que distinque os 
latino-americanos: a capacidade de conviver 
irmamente e de enfrentar o futuro com visao 
desassombrada e com onimo de realiza~ao. 

Sao muitas e evidentes as afinidades entre bra
sileiros e venezuelanos, nacionalidades surgidas 
da mescla enriquecedora de culturas e etnias 
diversas, comunidades fortalecidas por uma 
grande mobilidade vertical, sociedades compro
metidas com o dinamismo do desenvolvimento e 
aproximadas pela comum aspira~ao de identicos 
valores de participa~ao e de promo~ao humanas. 
Coincidimos em que nossos poises tern papel ino
vador a desempenhar no encaminhamento das 
questoes que fazem parte da agenda interna
tional. 

Estas sao, Senhor Ministro, as bases s61idas e os 
fundamentos inabalaveis sobre os quais havere
mos de desenvolver as rela~oes entre o Brasil e 
a Venezuela, que vivem hoje, gra~as a genero
sidade e fidalguia de Vossa Excelencia, urn de 
seus mais gratos momentos. 

brasil e venezuela assinam memoranda 
de entendimento para cooperayao 
no setor nuclear 

Memorando de Entendimento entre o Brasil 
e a Venezuela para coopera~ao em otividades 

cientificas, tecnol6gicas, de desenvolvimento e de 
aplica~ao da energia nuclear para fins padficos, assinado 

em Caracas, em 27 de julho de 1979, pelos Chanceleres 
Saraiva Guerreiro e Jose Alberto Zambrano Velasco. 

Os Governos da Republica Federative do Bra
sil e do Republica da Venezuela, 

Reconhecendo OS multiplos beneficios que OS USOS 

pacificos da energia nuclear trouxeram para a 
humanidade, 

lnspirados pela tradicional amizade entre seus 
respectivos poises, 

Reconhecendo que uma estreita colabora~ao na 
utiliza~ao pacifica da energia nuclear e vantajosa 
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para o desenvolvimento social e econom1co de 
seus povos, bern como para o desenvolvimento 
cientifico e tecnol6gico comum, 

Conscientes de que o respeito aos compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil e pela Vene
zuela, referentes o nao-prolifera~ao de armas nu
cleares, e digno exemplo da dedica~ao o manu
ten~ao da paz mundial, 

Chegaram ao seguinte entendimento: 

1 . Os dois Governos manterao consultas com 
vistas ao estabelecimento de bases para 
uma coopera~ao em atividades cientifi
cas, tecnol6gicas, de desenvolvimento e 
de aplica~ao pr6tica do energia nuclear 
com fins pacificos, bern como em qual
quer outra area relacionada com o uso 
do energia nuclear que seja considerada 
de interesse para ambos as partes. 

2. A mencionada coopera~ao se realizara 
de acordo com as necessidades e priori
dades de coda uma das partes, levando 
em conta a disponibilidade de recursos 
humanos, materiais e tecnol6gicos e a ca
pacidade de financiamento. 

3. Ambos os Governos poderao solicitor a 
suas institui~oes ou organismos a conclu
sao de convenios para executor a coope
ra~ao cientifica e tecnol6gica, os quais 
entrariio em vigor mediante troca de no
tas diplom6ticas. 

4. 0 Governo do Republica Federative do 
Brasil e o Governo do Republica do Vene
zuela entendem que o estabelecimento 
neste memorandum contribui para facili
tar as modalidades de negocia~iio exis
tentes entre ambos. 

5. Este memorandum entrar6 em vigor na 
data de sua assinatura pelas duos partes. 

comunicado conjunto de imprensa 
brasil-venezuela 

A convite do ministro das Rela~oes Exteriores do 
Venezuela, Doutor Jose Alberto Zambrano Velas
co, o ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil, 
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, realizou 
visito oficial o Venezuela, no periodo de 25 a 27 
de julho de 1979. 

2. Por ocasiiio de sua visita a Caracas, o Minis
fro das Rela~oes Exteriores do Brasil foi recebido 
em audiencia pelo Senhor Presidente do Republi
ca, Doutor Luis Herrera Campins, que lhe trans
mitiu convite para que o Presidente Joao Figuei
redo efetue visita oficial o Venezuela, a qual 
contribuira para dinamizar e diversificar as re
la~oes em todos os campos. 

3. 0 Chanceler brasileiro e sua comitiva reali
zaram uma reuniao de trabalho com os Ministros 
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Comunicado Conjunto de Jmprensa Brasil-Venezuela, 
divulgado em Caracas, em 27 de julho de 1979, ao final 

da visita do Chanceler Saraiva Guerreiro aquele pols. 

das Rela~oes Exteriores, de Transporte e Comu
nica~oes, de Energia e Minas, Ministro, lnterino, 
do Fomento, os Presidentes de Petr61eo de Vene
zuela e do lnstituto de Comimio Exterior e outros 
altos funcion6rios venezuelanos. 

4. Durante sua permanencia no Venezuela, o 
Ministro Saraiva Guerreiro teve a oportunidade 
de visitor o lnstituto Venezoelano de Investigacio
nes Cien.tificas ((VIC) e o lnstituto Tecnologico Ve· 
nezoelano del Petroleo (lntevep). 

5. Em ambiente de cordial entendimento e com
preensao reciproca, os Ministros das Rela~oes Ex
teriores intercambiaram pontos de vista sobre a 
situa~ao mundial e examinaram, com particular 
satisfa~ao, o desenvolvimento das rela~oes entre 
o Brasil e a Venezuela, sustentadas no amizade 
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froterna entre os duos no~oes, unidos nfio s6 
pela vizinhan~a geografica mas tambem por la~os 
comuns hist6ricos e culturois. 

6. Afirmaram que todos os poises tern direito 
a sua plena realiza~oo no seio do comunidade in
ternational, com base no igualdade juridica, no 
respeito mutuo entre os Estados, no pluralismo 
ideol6gico, no autodetermina~oo dos povos, no 
nfio-interven~fio nos assuntos internos de- outros 
poises, no exclusoo do amea~o ou uso do for~a 
nos rela~oes internacionais e no solu~oo pacifica 
das controversias mediante os procedimentos es
tabelecidos pelo direito international, especial
mente o meio por excelencia, a negocia~oo direta 
entre as partes envolvidas. Destacaram, ademais, 
a importdncia e o significado das Na~oes Unidas 
no manuten~oo do paz e seguran~a international. 

7. Ao examinar a situa~oo economica interna
tional, os dois Chanceleres verificaram a persis
tencia de serios desequilibrios e disparidades e a 
falta de progresso nos negocia~oes entre os poi
ses desenvolvidos e os em desenvolvimento, pelo 
que reafirmaram sua vontade de prosseguir nos 
esfor~os comuns com vistas a superar tal situa
~oo. Nesse sentido, manifestaram sua profunda 
preocupa~iio pela prolifera~oo de politicos prote
cionistas e assinalaram a importoncia de que os 
poises desenvolvidos adotem medidas tendentes 
a eliminar as politicos que afetam os interesses 
dos poises em desenvolvimento. 

Os dois Ministros expressaram, ademais, sua con
vic~oo de que a solu~oo desse e de outros pro
blemas das rela~oes entre poises desenvolvidos 
e em desenvolvimento contribuiriam significativa
mente para o estabelecimento de uma nova ordem 
economica international. 

8. Conscientes do necessidade de que a comu
nidade international realize esfor~os para conter 
o consumo excessivo de recursos energeticos 
noo-renovaveis e para desenvolver fontes alter
nativas de energia, afirmoram a inten~oo de seus 
poises de contribuir para criar, no plano inter
national, condi~oes propicias para entendimentos 
entre os poises desenvolvidos e os em desenvol
vimento em materia de energia, juntamente com 
o exame de outros problemas economicos funda
mentais no ambito das a~oes tendentes ao esta
belecimento de umo novo ordem economica inter-

nacional os dois Ministros concordaram que seus 
governo~ manteriio contactos sobre esta materia, 
inclusive sobre a situa~fio energetica mundial e 
os meios de superar os problemas existentes. 

9. Referiram-se tambem a contribui~fio que pode 
dar a Organiza~oo dos Estados Americanos no 
promo~oo dos objetivos comuns de bem-estar para 
os povos americanos. 

1 0. Ao passar em revista, com especial interes
se, a situa~oo no America latina, destacaram a 
relevdncia dos esfor~os nacionais em favor do de
mocracia, do liberdade e do justi~a social no con
tinente e afirmaram que a garantia dos direitos 
humonos e urn dos objetivos permanentes de seus 
governos. 

11 . 0 Chanceler Saraiva Guerreiro declarou fer 
acomponhado com interesse as iniciativas torna
dos pelos poises andinos a procura de uma so
lu~oo pacifica e politico para a crise do Nica
ragua. Os dois Ministros expressaram satisfa~fio 
pelo termino das hostilidades naquele pais e ma
nifestaram a firme esperan~a de que as bases es
tobelecidas no resolu~fio adotada pela XVII Reu
nifio de Consulta do Organiza~fio dos Estados 
Amercianos continue a cumprir fun~fio relevonte 
no evolu~fio do processo democratico iniciado 
pelo povo nicaragiiense em sua luta pela paz, 
justi~a e liberdade. Declararam igualmente que 
seus governos estfio dispostos a cooperar ativa
mente no ardua tarefa de reconstru~fio da Nica
ragua. 

12. Referiram-se aos processos de integra~fio 
do America latina como necessanos para promo
ver a solidariedade e o mais rapido desenvolvi
mento economico e social dos povos do area. Fri
soram sua determina~fio de continuar a fortale
cer os instrumentos e meconismos existentes no 
America latina e de impulsionar os programas de 
coopera~fio regional e subregional. 

13. Assinalando a recente passagem do decimo 
aniversario do Acordo de Cartagena, importante 
marco do processo de integra~fio continental, o 
Ministro brasileiro referiu-se a mensagem de fe
licita~oes enviada, em 26 de maio de 1979, pelo 
Presidente Jofio Figueiredo aos Presidentes dos 
poises integrantes do grupo andino, no qual "0 
Brasil, com espirito de fraterna solidariedade, rna-
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nifesto suo sotisfo~iio pelos resultados olcon~odos 
no implemento~iio do ocordo e seu firme prop6-
sito de fortolecer, coda vez mois, os vinculos que 
unem suo economio as dos poises ondinos". 

14. 0 Ministro Zambrano· Velasco reofirmou o 
opre~o e o interesse que a mensogem do Brasil 
despertou nos mondotarios ondinos, cujo respos
to oo Presidente Figueiredo reol~o que "os bans 
ougurios expressos no mensogem e os estimulos 
votos de opoio oos esfor~os de integro~iio que 
nossos povos vern reolizondo nos honrom e nos 
corfirmom no prop6sito de prosseguir, sem des
folecimento, no empreso ja exitoso que pusemos 
em morcho". 

15. Os Chonceleres monifestoram suo vontade 
de intensificor as consultos e converso~oes entre 
a junto do Acordo de Cartagena e o governo do 
Brasil, com o objetivo de propicior umo oproxi
ma~tiio moior entre o grupo ondino e o Brasil. 

16. Monifestorom a convic~iio de que o objeti
vo superior do integro~iio requer a reestruturo
~iio e o fortolecimento do Associo~ao latina-Ame
ricana de livre Comercio, torefo para a qual deci
dirom intensificor seus esfor~os comuns. Os Chon
celeres reofirmorom o decidido opoio politico de 
seus governos oo mencionodo processo de rees
truturo~tao do ALALC, sabre as bases do realidode 
economico do continente. 

17. Ao reiterorem o empenho de crio~tiio de u·m 
mecanismo regional de oproxima~tao e colaboro
!faO entre OS poises omozonicos, OS dois Ministros 
ratificaram o opoio de seus governos oo Trotado 
de Coopera~tao Amozonica e manifestarom a ospi
rocao de que 0 trotado posso, em breve, servir de 
instrumento para urn processo de cooperacao em 
beneficia de todos os integrontes do regiao. 

18. 0 fortolecimento do SELA como instrumen
to para uma efetivo cooperacao lotino-omericono 
no ambito economico foi iguolmente objeto do 
exame dos Chonceleres, que notorom com ogrodo 
a celebracao do V Conselho latino-Americono, em 
nivel ministerial, a partir de 30 de julho corren
te, em Caracas. Nesse contexto, o Ministro Soroi
vo Guerre·iro referiu-se a odesao do Brasil oo Co
mite de Acao sobre a Rede de lnformacao Tecno-
16gico lotino-Americono {RillA), o qual constitui 
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urn volioso meconismo de coopero~tiio lotino
omericono. 

19. Ao dar bolonco nos recentes iniciotivos no 
ambito do cooperocao bilateral, os dois Chance
lares solientarom que os entendimentos montidos 
durante a visito possibilitorom ovon~os signifi· 
cotivos em alguns dos compos mois importontes 
do relocionomento, tais como, a coopero~ao eco
nomico e comercial, com destoque para setores 
industriois basicos oo desenvolvimento, e em ma
teria ogroindustriol e de tecnologio de olimen
tos, a coopero~ao em materia energetico, no area 
cientifico e tecnol6gico, no campo cultural, e a 
regulomenta~tao e aperfei~toamento dos sistemas 
de tronsportes entre os dois poises. Felicitorom
se pelo born resultodo de algumas medidos ino
vodoros no relacionamento bilateral, reol~tondo, 
em particular, o estobelecimento de relo~toes bon
carios diretos e a ossocio~tao de empresos vene
zuelonas e brosileiros para a reolizo~tao de proje
tos de infro-estruturo. 

20. Expressorom sua sotisfo~tiio pelo ex ito dos 
negociacoes no area do petr6leo, mediante a ossi
noturo de controtos pelos quais a Petrobras 
oumentora suos compros a Petroven para 50 
mil borris diarios, e a obten~iio de entendimentos 
para a omplia~tao posterior, em niveis oindo mois 
altos, do suprimento de petr6leo. As referidos 
empresos estudorao as possibilidades de coope
rocao para 0 desenvolvimento de tecnologios ode
quodos oo oprove·itomento de crus pesodos. 

21. Monifestorom, odemois, suo satisfo~tao pelo 
assinoturo do "Memorandum de Entendimento" 
entre os dais governos sabre coopero~iio em oti
vidodes cientificos, tecnol6gicos, de desenvolvi
mento e oplico~ao pr6tico do energio nuclear, 
com fins pocificos, o que contribuira para forto
lecer as relo~toes entre os dois poises. 

22. Os Chonceleres presidirom a instolo~tao do 
Comissao de Coordeno~tao Brosileiro-Venezuelono, 
criodo pelo Convenio de Amizode e Coopero~tiio 
entre a Republica Federative do Brasil e a Repu
blica do Venezuela, ossinodo em 1977 e em vigor 
desde novembro de 1978. Com suo presen~to a 
sessao inaugural, reol~torom a importancio que 
atribuem oos trobolhos do Comissao de Coorde
no~tao incumbido do formulocao gradual de urn 
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programa relevonte e harmonica de coopero~ao 

entre os dois poises. 

23. Reafi rmaram a fraternal e estreita amizode 
que sempre uniu o Brasil e a Venezuela, compro
varam as amplas perspectivas de colobora~ao en
tre os dois poises e reiteraram suo profunda fe 

no destino independente e soberano da America 
latina. 

24. Ao termino de sua estada em Caracas, o 
Chonceler Saraivo Guerrei ro agradeceu ao Chan
celer Zambrano Velasco a hospitalidade amistosa 
que lhe dispensoram a ele, a sua mulher e a sua 
comitiva. 
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baena soares: cooperayao cada 
vez mais estreita entre o brasil 

e a guine-bissau 
Discurso do Secretario-Geral das Rela~oes Exteriores, 
Joiio Clemente Baena Soares, em Bissau, 
no dia 6 de agosto de 1979, par ocasiiio da 
inaugura~iio dos trabalhos da primeira sessiio da 
Comissao Mista Brasii-Guine-Bissau. 

Senhor Diretor, 

~ com profunda satisfa~ao que venho inaugurar 
os trabalhos do I Sessao do Comissao Mista bila
teral. 

As rela~oes entre a Guine-Bissau e o Brasil tern 
sido marcadas por uma vontade comum de ex
pansao e consolida~ao. 

Assim, logo ap6s estabelecermos, em setembro 
de 1974, rela~oes diplomaticas, tivemos a honra 
de receber, em 1975, a visita de Sua Excelencia 
Victor Saude Maria, Comissario de Estado dos 
Neg6cios Estrangeiros. Verificado o profunda en
tendimento entre os dois poises foi posslvel, ja 
em mar~o de 1976, atraves de contatos de Sua 
Excelencia o Comissario Sem .Pasta Jose Araujo 
e de Sua Excelencia o Comissario de Justi~a, Fi
delis d'Aimeida, com ministros brasileiros, iniciar 
urn dialogo concreto sobre coopera~ao entre os 
dois poises. 

Em julho de 1976, uma missao brasileira assinou, 
em Bissau, "Memorandum de Entendimento" 
que deu inicio aos primeiros fluxos de coopera
~ao entre os dois poises. Em maio de 1978, Sua 
Excelencia Victor Saude Maria assinava no B'ra
sil ·T;atado de Amizade, Coopera~iio e Comer
cia, Acordo de Coopera~iio Tecnica e Cienti
fica e Acordo de Comercio. Estava criado 

arcabou~o jurldico-institucional que permitiu a 
dinamiza~ao de nossas rela~oes em todos os ni
veis. Est avo, enfim, fund ada a Comissao Mista, 
cujos trabalhos hoje inauguramos. Os contatos 
entre os dois poises tanto se multiplicaram desde 
entiio que seria ocioso descreve-los aqui porme
norizadamente. 

Senhor Diretor, essa vontade de cooperar, de 
estabelecer vinculos estreitos decorria sem du
vida, como todos sabemos, do consciencia de urn 
patrimonio comum etnico-cultural. A Hist6ria e 
a Cultura no entanto niio bastam para explicar 
e justificar a nossa aproxima~iio. 

Existe, efetivamente, entre nos uma comunhao 
de pontes de vista no que diz respeito a conde
na~iio do racismo, particularmente do apartheid, 
e do colonialismo. A afirma~iio do princfpio do 
igualdade entre os Estados e do niio-ingerencio 
em assuntos internes de poises soberonos cons
tituem, tombem para nos, temos COm OS quais 
niio e possivel tronsigir. 
Os nossos poises, em conformidode com as re
solu~oes do Assembleia-Gerol do ONU, repudia
rom o regime ora instalado em Zimbabue. Reo
firmarom, iguolmente, 0 direito a independencio 
do povo do Nobibio. 
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Essa convergenc1a nao se limite ao plano poli
tico. Tanto o Brasil quanto a Guin9-Bissau re
conhecem a necessidade de criar uma ordem eco
nomica mundial mais justa ,do que a atual. Como 
poises em desenvolvimento, somos conscientes de 
que e necesscirio criar novas estruturas, a fim de 
tornar concretes as aspira~oees de nossos povos. 
As nossas aspira~oes de paz e desarmamento sao 
comuns. 

Senhor Diretor:: no quadro cia nossa Comissio 
Mista devemos iniciar negocia~08s para tomar 
cada vez mais abrangente a nossa coopera~io. 
Como paises em desenvolvimento os nossos re
cunos sio modestos e sabemos que devemos ser 
realistas. Todavia o estagio de desenvolvimento 
em que nos encontramos constitui tambem pode
roso ponto de aproxima~io na medida em que 
as nossas experiincias sio comuns e os nossos 
problemas semelhantes. 

0 Brasil estci disposto a compartilhar o saber 
que pode acumular. A agriculture tropical, a me
dicine, as comunica~oes, os transportes, experien
cias novas de ensino desenvolvidas no nosso pais 
poderao ser de alguma utilidade para a Guine
Bissau. 0 esfor~o de Reconstru~ao Nacional de
senvolvido no pais de Vossa Excelencia constitui 
tambem para nos experiencia que nos enriquece. 
Novos fluxos de comercio, rompendo estruturas 

antigas, poderao desenvolver-s·e em proveito 
mutuo. 

Consciente de suas limita~ies, o Brasil se pro
pie a cooperar com os irmiios africanos no 
objetivo de atingir um desenvolvimento tecnolo
gicamente autonomo. 0 desejo de cooperar 
que nos une nio reflete apenas uma conscien
cia clara de nossos inte}'tsses' mutuos - consti
tui tambem o reflexo da amizade que une 
dois povos ligados no passado por estruturas 
que lhes foram impostas e depois separadas por 
interesses dessas mesmas estruturas. Essa ami
zade permitira agora o estabelecimento de re
la~ies cada vez mais estreitas onde as vanta
gens mutuas de natureza puramente economica 
niio constituirio o elemento mais importante. A 
amizade a que me refiro traduz, por parte do 
Brasil, admira~iio pe~a luta heroica do povo de 
Guine-Bissau guiado pelo pensamento de Amilcar 
Cabral; traduz ainda a vontade de cooperar com 
um pais irmiio de um continente vizinho com o 
qual desejamos intensificar as nossas rela~ies; 
traduz, enfim, satisfa~iio ao verificar que 
algo jci foi feito em materia de coopera~iio e 
que a intensifica~iio dos contatos entre paises 
em desenvolvimento constitui talvez o melhor 
instrumento para enfrentarmos os grandes de
safios do nosso seculo. 

primeira reuniao da comissao mista 
brasil-guine-bissau 

Celebrou-se em Bissau de 6 a 8 de agosto de 
1979 a Primeira Reuniao do Comissao Mista Bra
sii-Guine-Bissau, criada pelo artigo 3 do Tratado 
de Amizade, Coopera~ao e Comercio, assinado em 
Brasilia, em maio de 1978. 

2. 0 Chefe do Delega~ao Brasileira foi recebidc 
em audiencia pelo Presidente do Conselho de Es-
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Ata final da primeira reuniiio da 
Comissao Mista Brasii-Guine-Bissau, 

assinada em Bissau, em 7 de agosto de 1979, 
pelo Secreetario-Geral das Rela~iies Exteriores do' 

Brasil, Joao Clemente Baena Soares, e 
pelo Comissario de Estado do Comercio, Industria e 

Artesanato da Guine-Bissau, Armando Ramos. 

tado do Republica do Guine-Bissau, Luiz de Al
meida Cabral, a quem transmitiu os cumprimen
tos do Presidente do Republica Federaiiva do 
Brasil, Joao Baptista de Oliveira Figueiredo. 

3. A Delega~ao Brasileira visitou igualmente o 
Comisscirio Principal do Conselho dos Comisscirios 
de Estado, Joao Bernardo Vieira, com o qual tro-
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cou ideias incindindo sobre o estado atual das 
rela~oes de coopera~ao e amizode entre os dois 
Poises. 0 Comissario de Estado dos Neg6cios Es
trangeiros, Victor Saude Maria, recebeu tambem 
a Delega~tio Brasileira, mantendo com ela frutife
ro entendimento sobre o estado das rela~oes en
tre o Brasil e a Guine-Bissau. 

4. A Delega~oo Brasilei ra foi presidida pelo Em
baixador Jotio Clemente Baena Soares, Secretario
Geral das Rela~oes Exteriores. A lista de seus 
membros consta do anexo I. A Delega~tio Gui
neense foi chefiada pelo Comissario de Estado do 
Comercio, Industria e Artesanato, Armando Ra
mos, e seus membros constam do anexo II. 

5. 0 Chefe do Delega~oo Brasileira assinalou 
que a Primeira Reuniao do Comissao Mista Brasii
Guine-Bissau constituia urn novo passo nos re
la~oes entre os dois Poises e testemunhava de 
maneira eloquente a sua vontade de cooperar, 
num clima de fraterno entendimento e respeito 
mutuo. Recordou que tivera a oportunidade de 
transmitir os cumprimentos do Presidente do 
Republica Federative do Brasil ao Presidente do 
Conselho de Estado do Guine-Bissau. 0 Chefe do 
Delega~tio Brasileira assinalou que, muito mais 
do que a historic e a culture, o que do conteudo 
e dinamismo as rela~oes entre o Brasil e a Guine
Bissau stio os vinculos concretes que os dois 
Poises quiseram e souberam forjar, no pleno 
exercicio de suas soberanias e com Iucida visoo 
dos interesses dos dois povos. 

5. 1 0 Brasil e Guine-Bissau, afirmou o Chefe 
do Delega~tio Brasileira, se aproximam no de
sejo de cria~ao de uma ordem internacional 
baseada no estrito respeito aos principios do 
Carta das Na~oes Unidas, em particular cios 
que se referem a igualdade soberana dos Es
tados, a ntio-interferencia nos assuntos inter
nos dos Estados e a elimina~oo do colonialis
mo e do racismo. 0 Brasil, concluiu, dispoe-se 

a compartilhar, com espirito de fraternidade, 
a experiencia de desenvolvimento que pode 
acumular. 

6. 0 Chefe do Delega~tio do Guine-Bissau afir
mou, por sua vez, que o desejo de ambos os povos 
de caminharem no sentido do liberdade e do paz 
lhes asseguram as condi~oes basicas para se po
derem olhar como aliados. Analisou com satisfa
~oo o curso atual das rela~oes entre a Guine-

Bissau e o Brasil e exortou a uma coopera~ao 
ainda mais estreita a fim de assegurar a ambos 
os povos as condi~oes basicas e existenciais. 

6. 1 Declarou a indo que a coopera~oo entre 
os dois Poises seria particularmente util nos 
dominios do forma~ao de quadros, do desen
volvimento rural, informa~oo e cultura, trans
partes e turismo, saude e assuntos sociais, 
alem de outros aspectos como sejam os 

do industrializa~oo do cana-de-a~ucar e do 
caju, etc. 

6. 2 Final mente, propos-se a examiner, no 
ambito dessa reuniao de alto nivel, OS prO· 
blemas relacionados com as negocia~oes Norte/ 
Sui no sentido de ser concertada uma posi~oo 

comum visando a promover transforma~oes 
justas e eqiiitativos em beneficia dos Poises 
e desenvolvimento e do humanidade em geral. 

7. As duos Delega~oes registraram o seu repu
dio as prciticas do apartheid e manifestaram o 
seu apoio a luta dos povos do Africa Meridional 
pela autodetermina~oo e independencia, de acor
do com a Carta e as resolu~oes pertinentes das 
Na~oes Unidas. 

8. As duos partes, ap6s aprovarem a agenda, 
examinaram, detidamente, os principais aspectos 
da coopera~oo tecnica entre os dois poises e ma
nifestaram a sua satisfa~oo com os resultados 
ja obtidos. Expressaram o desejo de ver incremen
tadas as rela~oes de coopera~oo e estendidas a 
outros domfnios ainda por explorar. 

9. A Delega~oo Brasileira apresentou dois do
cumentos constantes do anexo Ill que, respecti
vamente, descrevem OS programas que 0 Brasil 
ja realizou ou vern realizando em coopera~ao com 
a Guine-Bissau e aqueles que, em linhas gerais, 
estaria o Brasil em condi~oes de levar adiante 
agora ou no futuro imediato. Esses novos pro
gramas respondem a prioridades do Governo do 
Guine-Bissau ou a sugestoes feitas em contactos 
e visitas anteriores. Registraram-se, no anexo IV, 
os programas acordados entre as duos Delega
coes, bern como os projetos apresentados pela 
Delega~oo Guineense que seroo cuidadosamente 
estudados pelas autoridades Brasileiras compe
tentes. 

10. Concord a ram a indo no necessidade de de
senvolver uma coopera~oo financeira entre os 
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dois Poises a fim de estimular o comerc1o bi
lateral. Com esse objetivo, examinaram a pro
pasta de concessao de uma linha de credito 
com base em projeto apresentado pela Delega~ao 
Brasileira. 

11 . Verificando a importcmcia de incentivar as 
rela~oes comerciais, exploraram novas oportuni
dades de intercombio conforme assinalado no 
anexo V. 

12. As duos partes se felicitaram pelo clima 
de omizade e coopero~ao que morcou a reuniao 
do Comissao Mista. Registraram, com interesse, 
os grandes progressos alcon~ados em todos os 
compos nos rela~oes entre os dois Poises, e que 
confirmom os lo~os de solidariedode entre os 
povos do Brasil e do Guine-Bissau. 

13. Reconheceram que a Comissao Misto e foro 
de consulto odequado para a avolio~ao e pro
grJlma~ao dos otividodes culturois, economicos e 
comerciais entre ambos os Poises. 

14. Concordarom oinda que a proxima reuniao 
do Comissao Misto tercl Iugar em Brasilia, em 
1980, em data a ser oportunamente fixodo. 

15. A Delega~ao Brosileira prestou homenagem 
a memoria de Amilcar Cabral, fundador do nacio
nolidade Guineo-Cabo-verdiano, ao depositor umo 
coroa de flares no seu mousoleu. 

16. Visitou iguolmente, atendendo ao convite 
do parte Guineense, a llha de Bubaque, tendo 
ali constotodo urn progresso sensivel no area 
turistico. 

17. 0 Chefe do Delega~ao Brasileiro monifestou 
seu reconhecimento ao Governo e povo Guineen
se pela fraternal ocolhido e hospitolidode dispen
sada a ele e a sua Delega~ao durante a sua es
tada no Guine-Bissau. 

Feito em Bissau aos sete de ogosto de mil no
vecentos e setenta e nove. 

ANEXOS 

MEMBROS DA DHEGA,AO BRASILEIRA: 
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Embaixodor Raymundo Nonnato Loyola de 
Castro; 

- Ministro Marcos Costrioto de Azambuja, Chefe 
de Departamento do Africa, Asia e Oceania; 

- Conselheiro Affonso Celso de Ouro-Preto, Ole
fe do Divisao de Africo-11; 

- Conselheiro Carlos Alberto Pimentel, Chefe do 
Divisao de Coopero~ao Tecnico; 

- Conselheiro Sergio Serra, Chefe do Divisao de 
Opero~oes Comerciois; 

- Secretario Luiz Augusto de Araujo Castro, Co
ordenador de Planejamento Politico; 

- Secretario Marcelo Jardim; 
- Senhor Jose Ottmar Geottert, do Ministerio do 

Educo~ao e Culture; 
- Cilmar Pereira Rodrigues, do Ministerio do 

Agriculture; 
- Senhor Zulmiro Balthazar, do Banco do Bra

sil S.A.; 
- Senhor Paulo Cesar Brito, do Coso do Moedo 

do Brasil S.A.; 
- Senhor Roberto Carreiro, do Secretaria de Pla

nejomento do Presidencia do Republica; 
- Senhora Eliete Santiago, do Projeto Rondon. 

MEMBROS DA DELEGA~AO GUINEENSE: 

- Camarada Leone( Vieira, Diretor-Geral do Co
miss.ariado de Estado dos Neg6cios Estrongeiros; 

- Comorodo lnacio Semedo Junior, Diretor-Gerol 
do Coopero~ao lnternacional; 

- Comarado Pio Correia, Diretor Gerol de Pe
trominas; 

- Camarado Sabino Dios, Diretor-Gerol do Assis
tencio Medica do Comissoriodo de Estado de 
s~ude e Assuntos Sociais; 

- Comarodo Mario do Luz Bool, Diretoro-Geral 
do Coordena~ao do Comissoriado de Estod·o do 
Educo~ao Nacional; 

- Camorodo Augusto £vora, lnspetor-Geral do 
Banco Nocionol do Guine-Bissou; 
Camarada Luiz Candido Ribeiro, Diretor de 
Servi~o Estatistico de Economia e Estatistica 
Agricola; 
Camarada Helder Regalia, Diretor de Servi~os 
do Comissoriodo de Estodo dos Correios e Te
lecomunica~oes; 

- Camarado Aguinaldo Embolo, Diretor de Ser
vi~os do Comissariodo de Estado do Comercio, 
Industria e Artesonato; 

- Comaroda Antonio Melicio, Diretor dos Fi
non~os; 

- Camarada Paulo de Jesus, Vice-Presidente do 
Comite de Estado do Cidade de Bissau; 

- Camarado Jose Humberto Alvarenga, Chefe de 
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Reporti~ao do Dire~ao Gerol de Coopero~ao 
lnternocionol; 

- Comorodo Henriqueto Hopffer, Tecnico do 
CENE para a Coopero~ao com o Brasil. 

ANEXO DE COOPERA~AO nCNICA 

1. Saude 

1 . 1 Medicomentos e vocinos 

A Central de Medicomentos - CEME - do Minis
terio do Previdencio e Assistencio Social tern in
teresse em continuor o coopero~ao com Guine
Bissou otroves do fomecimento de vocinos e me
dicomentos. Em situo~ao de emergencio, os medi
comentos serao doodos, como ja ocorreu em ou
tros oportunidodes o fornecimento regular, po
rem, de medicomentos e vocinos podera ser feito 
o pre~o de custo, constotodos as disponibilidodes 
brosileiros. 

1 . 2 Material Didatico e Audiovisual, bern como 
filmes sobre componhos de Soude Publico 

A delego~ao brosileiro entregou, o titulo de doo
~ao, as outoridades guineenses, material didati
co, e audiovisual, bern como filmes sobre cam
panhas de saude publica. Este material, prepare
do pelo Ministerio do Soude do Brasil, tern por 
objetivo fornecer subsidies as autoridades gui
neenses para prepora~ao futuro de progromas 
de saude. 

1 . 3 Forma~ao de Pessoal 

No area de saude, no tocante a formo~ao de re
cursos humonos, podera ser prestoda coopera~ao 
nos seguintes niveis: 

l . 3.1 Nfvel Superior: concessao de duos balsas 
em medicino, em 1980, no ambito do pro
gramo de groduo~ao. 

1 . 3. 2 Nfvel Para-medico: estagios no Nucleo 
de Tecnologio de Saude - NUTES/CLA
TES do Universidode Federal do Rio de 
Janeiro, em numero ·a ser definido. 

1 . 3. 3 Nivel de especiolizo~ao: 

a) Soude Publico: bolsos para o Curso Basico 
do Escolo Nacionol de Soude Publico no Rio 

de Janeiro, com duro~ao de quotro meses e 
meio, e para o Curso de Saude Publica do 
Universidode de Sao Paulo, com duro~ao de 
6 meses. 

b) Soneamento do Meio: bolsos de estudo o se
rem destinodos posteriormente. 

2 . Educa~iio 

2.1 Material Didatico e Bibliotecos 

No area do Educa~ao sera efetuado o doa~ao de 
material didatico escolor e de livros para biblio
tecos especificas, em futuro proximo. A relo!iOO 
do material necessaria sera definido por ocosiao 
do visito a Guine-Bissau de tecnico do Ministerio 
do Educo!iaO e Culturo especiolisto no materia, 
provavelmente em setembro proximo. 

2. 2 Constru!iaO e Equipamento Escolar 

0 Centro Brasileiro de Constru!ioes e Equipamen
tos Escolares - CEBRACE - esta pronto a coo
perar com a Guine"'Bissau no area de constru!iOO 
e equipamento escolar, inclusive transferindo tec
nologia de que dispoe neste campo. Com esse ob
jetivo podera enviar, coso as autoridades gui
neenses assim o desejem, urn especialista a Gui
ne-Bissau e receber, a partir de 1980, bolsistas 
guineenses nos seguintes areas de atua!iaO: 

a) planejamento de rede escolar 
b) planejamento de unidades escolares 
c) especifica~ao e planejamento do aquisi!iOO 

do equipamento escolor. 

A fim de que o Governo guineense possa melhor 
avalior as possibilidades de coopera!raO ofereci
das pelo CEBRACE, a delega!iaO brasileira entre
gou as autoridades de Guine-Bissou umo cole~ao 
complete de documentos acerca das atividades 
do referida entidade. 

2. 3 Bois as de estudo 

0 Governo brosileiro colocou a disposi~ao do Go
verne guineense 50 bolsas para 1980, com prio
ridade para a forma~ao de nivel medio. Nestos 
cinquenta bolsas estao incluidas aquelas previsfas 
em coda area especifica. 
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Adicionalmente, poderao ser oferecidas vagas em 
cursos de gradua~ao, no ambito do programa de 
estudantes-convenio. Os candidatos a estas va
gas deverao custear Slla viagem e estada no 
Brasil. 

Complementarmente, a Universidode de Sao Pau
lo, podera receber profissionois guineenses para 
estagio e cursos de especializa~ao de curta du
ra~ao, bem como enviar professores a Guine-Bis
sau, durante o periodo de ferias. 0 numero de 
vagas nos estagios e cursos mencionodos e de 
professores indicados sera definido oportunamen
te ap6s os entendimentos entre as partes inte
ressados. 

Do mesmo forma o Ministerio das Comunico~oes 
esta preparado para receber estagiarios guineen
ses em servi~os postais e telecomunica~oes. 

2.4 Avalia~iio de atividades dos 21 cooperantes 
brasileiros e intercombio futuro 

A delega~ao brasileira manifestou interesse de 
seu Governo em dar continuidade ao projeto de 
intercdmbio de cooperantes. Assim poderiio ser 
renovados alguns controtos de cooperantes bra
sileiros em atividade em Guine·Bissau, segunao 
rela~ao a ser acordada entre os dois Governos, 
bem como contratados novas, em numero a ser 
definido posteriormente. 

Essa coopera~iio, em principia, continuara a ser 
desenvolvida no ambito do Programa de Volun
t6rios das Na~oes Unidas. 

2. 5 Educa~iio pelo Radio 

Concordou-se em enviar um tecnico brasileiro em 
radio-educa~iio, para examinar com as autorida
des guineenses a possibilidade de se implantar 
um sistema de educa~iio atraves do radio em 
Guine-Bissau. Ainda nessa area poderao ser con
cedidas bolsas de estudo, desde que sejam defi
nidas a clientela a ser atendida e as necessida
des especificas nos areas de planejamento, pro
du~iio e utiliza~iio dos recursos do setor. 

26. Coopera~iio em Educa~iio, Planejamento 
Curricular e Material Escolar 

Foi acordado, em principia, o envio em setembro 
proximo de um especialista brasileiro em edu-
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ca~iio e planejamento curricul(Jr e outro em ma
teri~l escolar para G~ine-Bissau, a fim de definir 
pro1etos de coopera~ao nessas areas. 

3 . Agricultura e Pecuaria 

3. 1 Avolia~iio do projeto integrado em andamen
to nos setores de solo e patologia animal 

As duos delega~oes manifestaram interesse em 
dar continuidade a coopera~iio nesses setores, 
atraves do formula~iio de novos projetos desti
nados a forma~iio de pesoal guineense no Brasil 
e do envio, sempre que necessaria, de missoes 
brasileiras de consultoria e avolio~iio a Guiiie
Bissou. Esta nova fase tera inicio ap6s a con
clusao do predio em que sera instalado o labo
rat6rio de patologia animal. 

3. 2 Avalia~iio dos resultados dos estagios nos 
setores de fitopatologia, insemina~iio arti
ficial, ensoio de sementes e armazenamento 
de produtos alimenticios 

Os resultados alcan~ados com a coopera~ao nes
tes setores levaram ambos as delega~oes a reco
mendar a intensifica~iio das atividades de forma
~iio e aperfei~oamento profissional de tecnicos 
guineenses no Brasil. Ademais, a delega~Cio bra
sileira indicou ser possivel oferecer publica~ces 
tecnicas e sementes para experimenta~iio. 

3. 3 Eventual amplia~iio destas atividades e le
vantamanto de outros setores a serem fu
turamente considerados 

Alem do possibildade de intensifica~ao das ativi
dades ja implementadas de coopera~iio tecnica em 
agropecu6ria entre o Brasil e Guine-Bissau, con
forme mencionada nos itens anteriores, ambos 
as delega~oes concordaram em desenvolver a 
coopera~iio nos seguintes setores: 

a) fruticultura e horticultura: serao desenvol
v!das atividades a Iongo prozo, de conformi
dode com as solicito~oes concretos a se
rem opresentodos pelo Governo de Guine
Bissou, sempre levando em conto as dispo
nibilidodes dos institui~oes brasileiras. 

b) Peste Su ina Africono: conforme solicito~oes 
dos autoridodes guineenses, sera enviodo 
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uma m1ssao tecnica a Guine-Bissau, a fim 
de definir os elementos do cooperatoo. 0 
projeto de Desenvolvimento de Suinocultura 
e Avicultura apresentado pelo Governo gui
neense servira de subsidio para os contatos 
prelim ina res. 

c) Extensao Rural: a coopera~ao neste setor 
devera considerar as seguintes sugestoes 
decorrentes dos entendimentos havidos en
tre a missao brasileira que visitou Guine
Bissau em mar~o deste ano e as autoridades 
guineenses: 

envio de dois extensionistas. brasileiros; 
um com experiencia no campo de bem
estar social e o outro familiarizado com 
o trubalho junto a pequenos produtores; 

concessao de estagios para extensionis
tas guineenses; 

- doa~ao de material informative sobre ex
tensionismo relacionado com agriculture 
e pecuaria, higiene, alimenta~ao e saude. 

A defini~ao do epoca, dura~ao e condi~oes destas 
atividades sera acordada oportunamente entre 
autoridades brasileiras e guineenses. 0 extensio
nista brasileiro atuando junto a pequenos produ
tores devera fornacer subsidios para eventual 
coopera~ao para a cria~ao de pequenos nucleos 
de produ~ao suina. 

3.4 Avalia~ao das atividades implementadas no 
setor de pesca 

0 desenvolvimento das atividades em pesca foi 
considerado positivo por ambos as delega~oes. 
Em consequencia, recomendou-se dar continui
dade a coopera~ao nesse campo, atraves das se
guintes atividades: 

a) presta~ao de consultoria, com envio a Guine
Bissau de tecnicos brasileiros por periodo 
de tempo a ser acordado entre as duos partes; 

b) forma~ao e aperfei~oamento de recursos hu
manos no Superintendencia de Desenvolvi
mento do Pesca - SUDEPE, e em outras en
tidades afins. 

4 . Forma~iio Tecnico-Profissional 

4. 1 Avalia~.ao dos resultados dos estagios rea
lizados no SENAC e SENAI e levantamento 
das novas areas de interesse 

Tendo em vista o aproveitamento obtido nos es
tagios realizados no SEN,\C e SENAI, os dois Go
vernos ~oncordaram em atribuir especial enfase 
a forma~ao e aperfei~oamento profissional, no 
ambito das bolsas anuais de nivel medio men
cionados no item '2. 3. 

Nesse sentido, uma missao das duos entidades 
devera deslocar-se a Guine-Bissau, a fim de exa
minar com as autoridades guineenses as ne
cessidades locais e formular um projeto de coo
pera~ao a medio e Iongo prazo. 

5 . Administra~iio Publica 

A coopera~ao em administra~ao publica devera 
desenvolver-se atraves do continua~ao do progra
ma de concessao de bolsas para cursos regulares 
do IBAM, que mereceram o endosso de ambos as 
delega~oes. 

Ademais,. aquele lnstituto devera cooperar com 
as autoridades guineenses nos seguintes projetos: 

a) Organiza~ao Contabil do Empresa Publica -
projeto piloto a iniciar-se em setembro de 
1979. 

b) Organiza~ao de Almoxarifado do Centro de 
Abastecimento de Agua de Bissau. 

A implementa~ao das atividades de coopera~ao 
nestes dois setores devera fundamentar-se nos 
anexos projetos elaborados pelo IBAM, com base 
no exame das necessidades guineenses, realizado 
por tecnico daquela entidade com as autoridades 
loco is. 

6. Planejamento de Transportes 

No area de transportes, o Governo brasileiro ofe
receu uma bolsa para o "Curso de Planejamento 
de Transportes", patrocinado pela Empresa Bra
sileira de Planejamento e Transportes - GEIPOT 
-, e estagios, de trinta a sessenta dias, para 
executives e tecnicas do area de transportes, a 
fim de conhecerem pr6ticas de planejamento e 
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execu~ao de obras em ferrovias, rodovias, portos 2. Educa~io 
e navega~oo. 

Por outro lado, as duos delega~oes convieram 
ser de interesse o envio de uma missao brasilei
ra a Guine•Bissau, com vistas a identificar outros 
setores, no area de transportes, que permitam 
desenvolver atividades de coopera~oo entre os 
dois poises. 

7. Ciencia e Tecnologia 

As duos delega~oes consideraram conveniente a 
vinda a Guine-Bissau de urn tecnico generalista do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico 
e Tecnol6gico (CNPq), para examinar a viabilidade 
de coopera~ao nessa area. 

A delega~ao brasileira indicou, ainda, a inten~ao 
de seu Governo de door material de referencia, 
sobre pesquisa cientifica, as entidades guineen
ses interessadas. 

PROJETOS JA EXECUTADOS E EM EXECU~AO 

Antes de se iniciarem as negocia~oes relativas 
aos novos projetos, as duos delega~oes precede
ram ao exame e avalia~ao das atividades ja exe
cutadas e em execu~ao, nos seguintes areas: 

1) Saude 
2) Educa~ao 
3) Agriculture e Pecuaria 
4) Pesca 
5) Forma~ao Profissional 
6) Administra~ao Publica 

1. Saude 

No area de saude as duos delega~oes registraram, 
com satisfa~ao, as seguintes atividades: 

1. 1 Participa~ao de delega~ao medica guineen
se em seminario sobre Gastroenterologia, 
realizado em Salvador, Bahia, em 1977. 

1 . 2 Concessao de 6 bolsas para cursos de gra
dua~ao em Medicina. 

1 . 3 Doa~ao de medicamentos e publica~oes tec
nicas. 
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No que se refere a educa~ao, a coopera~ao entre 
os dois poises desenvolveu-se atraves do conces
sao de 16 bolsas para gradua~ao em Direito, Psi
cologia, Pedagogia, Administra~ao, Sociologia e 
Biologia. Ademais, foram doadas bibliotecas es
pecializadas e cole~ao-amostra de compendios di
daticos (quinhentos volumes). 

Ambos as delega~oes registraram, com agrado, a 
contribui~oo de professores brasileiros que parti
cipam do Programa de Voluntarios das Na~oes 
Unidas, para o refor~o do corpo docente guineen
se de nivel medio. 

3 . Agricultura e Pecuaria 

A area de agricultura e pecuaria obteve especial 
aten~ao do dois poises. Desenvolveram-se as se
guintes atividades dentro do quadro de coopera
~ao tecnica: 

3.1 Doa~ao de laborat6rios de Patologia Ani
mal (por instalar) e laborat6rio de Solos 
(ja instalado) com a contribui~ao de urn tec
nico do Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria (EMBRAPA). 

3. 2 Treinamento de 14 tecnicos guineenses no 
Brasil para opera~ao dos laborat6rios de 
solos e patologia animal bern como nos se
tores de insemina~ao artifical, sementes e 
fitopatologia. 

3. 3 Doa~ao de sementes e publica~oees tecnicas 
e emprestimo de filmes. 

3. 4 Envio de missoo do Empresa Brasileira de 
Extensao Rural (EM BRA TER) para elaborar 
projeto de coopera~Cio bilateral nesse setor. 

3. 5 Viagem ao Brasil de Diretor do projeto 
A~ucareiro de Gambiel para visita ao lns
tituto do A~ucar e do Alcool (IAA). 

4. Pesca 

No que se refere ao setor de pesca, desenvolve
ram-se, ap6s a vinda ao Brasil do Secreetario 
das Pescas de Guine-Bissau, Senhor Joseph Tur
pin, em fins de 1977, importantes atividades de 
coopera~ao entre os dois poises. 
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Nesse contexte, a delega~oo de Guine-Bissau res
saltou, com enfase, a contribui~ilo prestodo oo 
desenvolvimento pesqueiro do pais pelo Almiran
te Paulo de Castro Moreira do Silva, Diretor do 
Institute de Pesquiso do Marinha do Brasil, que, 
a convite do Governo guineense, visitou este pais, 
onde se fomiliorizou com o industria pesqueiro 
local e, proferi diversos polestras sobre temos 
de suo especiolidode. 

Alem do mencionodo visito, ambos as delego~oes 
registrarom os bons resultados obtidos com as 
seguintes iniciotivos: 

4. 1 Missoo o Bissau em maio de 1978 de tres 
tecnicos do Superintendencio do Desenvol
vimento do Pesco (SUDEPE), para realizor 
estudos sobre o setor pesqueiro guineense. 

4. 2 Vis ito de tecnico do mesmo entidode, em 
final de 1976, para opresentor projeto de 
legisla~oo sobre Assuntos Maritimes e Pes
queiros, que oro se encontro em exome 
pelas autoridodes guineenses. 

4. 3 Concessoo de 15 bolsas de graduo~oo em 
diversos setores ligodos a pesco. 

4. 4 Doa~iio de material informative e dioposi
tivos. 

5 . Forma~iio Profissional 

A area de formo~oo profissional foi considerada 
prioritario para o desenvolvimento do coopera
~ao entre os dois poises. Tal prioridade, reconhe
cerom as duos delega~oes, troduziu-se no pratica 
pelo concessoo de 57 bolsos ossim distribufdos: 
14, em diversos setores, no Servi~o Nocionol de 
Aprendizogem Industrial (SENAI); 27, em Hotelo
ria, no Servi~o Nacionol de Aprendizagem Comer
cia! (SENA(); 5 em Correios e Telegrafos e Te
lecomunico~oes, nos Empresos Brasileiras de 
Telecomunica~oes e Correios e Telegrafos; 3 para 
funcionarios odministrotivos e diplomaticos do 
Ministerio dos Neg6cios Estrongeiros no Secreta
rio de Estodo dos Rela~oes Exteriores; 1 em ope
ro~oes finonceiras no Banco do Brasil S/ A. 

Pode-se mencionor, aindo, a visito a Guine-Bissou 
de um tecnico do Banco do Brasil, em setembro 
de 1977, o fim de trocar ideias com as autorido-

des locois sobre a formo~oo de recursos humo
nos no setor finonceiro. 

6 . Administra~iio Publica 

No ambito do coopero~oo em administra~oo pu
blico visitou Guine-Bissou uma missoo do Institu
te Brosileiro de Administro~oo Municipal (IBAM) 
que formulou, com as outoridodes guineenses, 
projetos nos setores de orgonizo~oo contabil de 
empreso publico e orgonizo~oo de olmoxorifodo 
do Centro de Abostecimento de Aguo de Bissau, 
a serem implementodos em futuro proximo. Por 
outro lodo forom concedidos 6 bolsos para cur
ses regulores doquelo entidode. 

Coopera~iio Cultural 

As duos partes solientorom o maneira sotisfat6-
rio como tern se desenvolvido o coopera~oo entre 
os dois poises e comprometerom-se a tudo fozer 
para intensifica-lo, como torna-lo mais obrongen
te, nomeadomente no dominio do cinema, no 
emissoo de discos, publico~oes e intercombio or
tfstico. 

A esse respeito o Delego~oo Guineense entregou 
um documento em que desenvolve o temo do coo
pero~oo cultural o qual sera devidomente consi
derodo pelos outoridodes brosileiros competentes. 

Ao Comissoriodo de Estodo dos 
Neg6cios Estrongeiros 
BISSAU 

630/CEEN/79 31/5/79 

A Dire~oo Gerol de Coordeno~iio do Comissoriodo 
de Estodo do Educo~iio Nocionol opresento os 
seus melhores cumprimentos oo Comissoriodo de 
Estodo dos Neg6cios Estrongeiros e solicito que 
sejo tronsmitido a Emboixodo do Republica Fe
derative do Brasil OS dossiers dos candidates a 
bolsos de estudo: 

A . Cursos Superiores 

01 lvete Maria Herbeert Duarte lopes - Direito 
02 Augusto Francisco do F. Regalha - Arquitetura 
03 Alexandre Sompaio e Melo - Eng. Industrial 
04 Manuel Jauora - Sociologic 
05 Isabel Mario Garcia de Alme:ida - Medicina 
06 Brandao Gomes C6 - Medicino 
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B. Cursos Medios (*) 

07 Francisco Vicente G. F. Viana - Administra~ao 
08 Maria Odete S. G. F. Viana - Administra~ao 
09 Carlos Djata - Administra~ao 
10 Alberto Tamb6 - Administra~ao 
11 Bacar Cassam6 - Administra~ao 
12 Carlos Alberto M. Barbosa - Administra~ao 
13 Alexandre M. do Silva - M6q. e Ferramentas 
14 Jose Antonio Bento - Meconico Auto 
15 Maria Augusta Mendes - Telecomunica~oees 

a) 0 candidato encontra·se no Brasil no Estado 
de S. Paulo a frequentar o curso de Medicina. 

b) Pretende-se que os candidatos fa~am os ctJr
sos de M6quinas e Ferramentas e Meconica 
Autom6vel habilitandD-'os simultaneamente 
com o curso de lnstrutor de forma~ao pro
fissional com possivel est6gio no SENAI. 

Esta Dire~ao-Geral reapresenta a candidaturo do 
Camarada Mario Cissoko e Marciano Cordeiro, res
pectivamente para balsas de p6s-gradua~ao em 
Hist6ria e est6gio no dominio Audiovisual. 

Esta Dire~oo-Geral propoes que seja estudada a 
possibilidade de contrata~ao no quadro do Coo
pera~ao de professsores para o ano letivo 1979/ 
1980 com inicio no primeira semana de Outubro 
de 1979 nos dominios seguintes: 

03 Professores de 
03 II 

03 II 

03 
03 
05 
05 

II 

II 

Fisico 
Qui mica 
Geografia 
Biologia 
Matem6tica 
Pedagogia Did6tica 
Psicologia 

E~clarecemos que a lista de necessidades contidas 
no presente Oficio invalida as demandas anterior
mente formuladas, no capitulo de bolsas de estudo. 

Sem outro assunto, a Dire~oo-Geral de Coordena
~oo do Comissariado de Estodo do Educo~oo No-

cional aproveita para reiterar ao Comissariado de 
Estado dos Neg6cios Estrangeiros as suas melhores 

Sauda~oes Fraternais 
UNIDADE LUTA PROGRESSO 
0 DIRETOR-GERAL DE COORDENA~AO 
Maria da Luz Boal 

Setor Agropecuario 

Os representantes do governo guineense e brasi
leiro analisaram o constante do Anexo de Coo
pera~ao Tecnica proposta pela Delega~ao brasi
leira, concluindo que em linhas gerais o mesmo 
represento as aspira~oes dos dois governos em 
termos de coopera~ao tecnica no dominio do 
crgropecuaria. 

Desta forma, tem-se: 

1 . Avalia~iio do Projeto lntegraclo em andamen· 
to nos setores de solos e Patologia Animal 

As duos delega~oes manifestaram interesse em 
dar continuidade a coopera~ao nesses setores, 
atraves do formula~ao de novos projetos desti
nados a forma~oo de pessoal guineense no Brasil 
e do envio, sempre que necess6rio, de missoes 
brasileiras de consultoria e avalia~ao a Guine
Bissau. 

2. Avalia~iio dos resultados dos estagios nos 
s£fores de fitopatologia, insemina~iio artifi
cial, ensaio de selll8ntes e armazenamento de 
produtos alimenticios 

Os resultados alcon~ados com a coopera~ao nes
ses setores levaram ambos as delega~oes a reco
mendar a intensifica~ao das atividades de for
ma~ao e aperfei~oameento profissional de tecni
cos guineenses no Brasil. Ademais, a delega~ao 
brasileira indicou ser possivel oferecer publica
~oes tecnicas, sementes e mudas para experimen
ta~ao. 

3 . Eventual amplia~iio destas atividades e le
vantamento de outros setores a serem futu
ramente considerados 

Alem do possibilidade de intensifica~ao das ati
vidades j6 implontodas de coopera~oo tecnica em 

(*} Secretariado (periodos a definir com tecnicos do SENAI e do SENAC 
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agropecuaria entre o Brasil e a Guine-Bissau, con
forme mencionado n·os itens {lnteriores, ambos 
as delega~oes concordaram em desenvolver a coo
pera~ao nos seguintes setores: 

a) fruticultura e horticultura: serao desenvolvi
das atividades a Iongo prazo, de conformidade 
com as solicita~oes concretes a serem apresen
tadas pelo Governo de Guine-Bissau, sempre le
vando em conta as disponibilidades das institui
~oes brasilei ras. 

0 Governo de Guine-Bissau enviara, oportuna
mente, documento especificando todas as especies 
de arvores frutfferas, bem como as especies e 
variedades de sementes horticolas, a fim de fa
cilitar ao Governo Brasileiro o estudo das pos
sibilidades concretes de coopera~ao nesses do
mfnios. 

A parte guineense tambem submetera ao estudo 
do parte brasileira, a solicita~ao de missao com
posta por dois tecnicos brasileiros, com a dura
~ao aproximada de 15 dias, para discutir com 
tecnicos locais, problemas relativos a fruticul
tura e horticulture. 

b) Suinocultura: conforme solicita~oes das au
toridades guineenses, sera enviada uma missao 
tecnica a Guine-Bissau, a fim de difinir os ele
mentos do coopera~ao. 0 projeto de Desenvolvi
mento de Suinocultura e Avicultura apresentado 
pelo Governo guineense servira de subsidio para 
os contatos preli minares. 

As duos partes concordaram em que a referida 
missao tecnica deve deslocar-se a Guine-Bissau, 
ainda este ano em data e periodo a serem opor
tunamente propostos pelo Governo Brasileiro. 

c) Extensiio Rural: a coopera~ao neste setor 
devera considerar as seguintes sugestoes decor
rentes dos entendimentos havidos entre a missao 
brasileira que visitou Guine-Bissau em mar~o 
deste ano e as autoridades guineenses: 

envio de dois extensionistas brasileiros, um 
com experiencia no campo de bem-estar so
cial e o outro fomiliarizado com o trabaiho 
junto a pequenos produtores; 

concessao de estagios para extensionistas 
guineenses; 

doa~ao de material informative sobre exten
sionismo relacionado com agriculture e pe
cuaria, higiene, alimenta~ao e saude. 

A defini~ao do epoca, dura~iio e condi~oes destas 
atividades sera ocordodo oportunamente entre 
autoridades brasileiras e guineenses, mediante 
solicita~oes concretes do Governo Guineense, a 
serem estudadas pelo Governo Brasilei ro. 

d) Estcigios Tecnicos: contemplou-se a possibili
dade de serem realizados estagios tecnicos nos 
areas de fruticultura, horticulture e bovinocultu
ra para tecnicos guineenses de nivel medio, cuja 
dura~ao e epoca seriio propostas pelo Governo 
brasileiro a considera~ao do Governo Guineense. 

Setor Pesca 

A coopera~iio neste setor foi discutida pelas duos 
partes. lnicialmente o representante Guineense 
agradeceu as atividades do coopera~ao ate aqui 
desenvolvidas, representadas por tres missoes 
tecnicas brasileiras e pelo fornecimento de 15 
bolsas em diferentes areas, cujos beneficiarios 
encontram-se no Brasil frequentando cursos de 
administra~ao de empresas (2), biologic mari
nha (1), contabilidade (2), direito (2), economia 
(5), engenharia mecdnica (1), engenharia de pes
co (1) e estatistica (1 ). 

Em seguida o re.presentante brasileiro indicou as 
possibilidades genericas de: 

a) presta~ao de consultoria, com envio a Guine
'Bissau de tecnicos brasileiros por periodo 
de tempo a ser acordado entre as duos 
partes; 

b) forma~iio e aperfei~oamento de recursos hu
manos no SUDEPE, e em outras entidades 
a fins. 

0 representante guineense, em vista disso, pas
sou a apresentar as aspira~oes de seu Pais em 
termos de continuidade do coopera~ao brasileira 
no setor pesqueiro, atraves de: 

1) envio de 4 tecnicos por um periodo de 3 
anos (podendo ser 3 tecnicos por periodos 
seguidos de 1 ano), nos seguintes especiali
dades: 
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a) 1 gerente de empresas armadoras de 
pesca; 

b) 1 tecnico em motores maritimos com 
vista a assistencia e repara~ao dos 
mesmos e forma~ao de tecnicos na
cionais; 

c) 1 tecnlco em eletronica, com vista a as
sistencia e repara~ao de aparelhagem 
de bordo e forma~ao de tecnicos na
cionais; 

d) 1 tecnico para apoiar a Secretaria de 
Estado da Pesca (SEP), no campo das 
atividades das frotas pesqueiras (vigi
lcncia do Jitoral). 

2) fornecimento de 3 balsas de estudo, nos ba
ses das 15 jcl concedidas para: 

a) 1 estudante de nivel medio em contabi· 
lidade 

b) 1 estudante em engenharia meccnica 
(frio) 

c) estudante em biologia marinha 

NOTA: a ordem acima assumida representa o 
grau de prioridade guineense. 

0 representante brasileiro ap6s ouvir as colo
ca~oes do repres·entante guineense, fez as seguin
tes pondera~oes: 

- No que tange a atua~Cio de peritos brasileiros 
em Guine-Bissau: 

1) que se vai analisar com bastante interesse 
as aspira~oes guineenses; 

2) que se torna bastante dificil o deslocamento 
de tecnicos brasileiros por periodos Jongos 
como o solicitado; 

3) que dificilmente, em fun~ao do periodo Jon
go mencionado, os tecnicos nacionais coo-
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perantes poderiam ser oriundos de quadros 
governamentais, havendo a conseqi.iente ne
cessidade de recrutameento a nivel de mer
cado de trabalho brasileiro. 

Ainda em referencia a este segmento, o repre
sentante brasileiro procurou obter informa~oes 
quanta as condi~aes em que a atua~Cio dos tec
nicos brasileiros, em Guinl!-Bissau, se concreti
zaria. 
Ficou esclorecido que existem, em principia, duos 
hip6teses: 

1 . 0 Governo Brasileiro assumma o custo da 
remunera~Cio dos tecnicos e o Governo Gui
neense fornecerio olojomento e alimento~ao. 

2. 0 Governo Brosileiro assumiria o custo da 
remunera~Cio dos tecnicos e o Governo Gui
neense fornecerio complementa~Cio salarial 
em Escudos Guineenses. Nesse coso, o tecni
co s6 disporia de alojamento, ficando a ali
menta~Cio por suo conto. 

Face a essos novas informa~oes, o representante 
brosileiro escloreceu que nco se poderio, em prin
cipia, ossumir os compromissos acima previstos, 
face oo provclvel montante dos custos financei
ros decorrentes, alem dos noturais dificuldades 
de sele~Cio dos peritos brosileiros. 

No que tange a concessao de balsas: 

0 representonte brosileiro informou que a relvm
dico~Cio poderia ser estudada no contexto mais 
omplo de fornecimento de balsas de estudo por 
porte do Governo Brosileiro, nao podendo ser 
deferido a nivel setorial, pois dependercl, tom
bern, do propria escalo de prioridodes estabele
cida pelo Governo Guineense. 

Esta coloco~ao foi aceita pelo representante gui
neense. 

Alem dos otividodes de coopera~ao acima espe
cificodas, ficou ocertodo que existem possibilida
des dos missoes tecnicas brasileiras, com o fim 
de complementar o ate aqui desenvolvido nos 
areas de organizo~Cio administrative da Secreta
ria de Estado de Pesca (SEP) e elabora~ao de c6-
digo de pesca para a Guine-Bissau. 

Finolmente, o representante brasileiro afirmou que 
o seu Governo ocolhercl com toda a boa vontade 
as solicita~oes guineenses, comprometendo-se a 
estud6-los a luz dos reois possibilidades de que 
dispoe para cooperar no setor pesqueiro. 
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Saude 

Na area de saude alt~m dos estagios e balsas 
previstos no esquema de coopera~ao sugeridas 
no anexo sobre a materia apresentada pela De
lega~ao brasileira e que mereceu a aprova~ao da 
Delega~ao guine·ense, foi solicitada coopera~ao 
nos seguintes setores: 

Medico-hospitalar 

Fornecimento de material medico-hospitalar. 
Visita ao Brasil de cirurgiao dentista para co
nhecer "in loco" experi€mcia da Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco na produ~ao de 
equipamento odontol6gico simplificado. 

Saneamento do Meio 

Estagio na Companhia de Saneamento e Tec
nologia de Sao Paulo (CETESB). 
Doa~ao de equipamentos. 

Nutri~ao 

Bo!sa de estudo na Universidade de Sao Paulo 
para dieticista nutricionista ligada a prepara~ao 
de dietas hospitalares. Ambos as delega~oes con
sideram muito importante a troca de informa
~oes cientfficas e publica~oes na area da saude. 

MEMORANDUM 

Telecomunica~oes 

1. lmediato 

1 .1 liga~ao Direta Bissau-RJ 

Necessidades locais (equipamentos): 

- Emissores (2) 10 KW 
- Receptores (2) Gam a freq. 1 0 a 30.000 KHz 
- Sintetizador (1) 
- Antenas de Rx e Tx 
- Pe~as sobressalentes 
- Aparelhos de medida 

1 . 2 Estudos: 

- Frequencias 
- Hionosfericos 

2. Forma~ao: Treinamento no Brasil 

Cursos especializados: 
Medio 6 unidades, a partir de 1980 
Superior 2 unidades, a partir de 198( 

2.1 Areas 

Transmissao 
* Radio 
* Multiplex - feixes Hertzianos 
* H.F. (ondas decametricas) 
* Cabo submarino 

- Comuta~ao 
* Telefonica - Crossbar 

Tipo (ARF, ARM e ARK) 
* Telegr6fica 

Teleimpressores (Tecnicos) 
Centrais SIEMENS (Tipo TW39) 

Explora~ao comercial 
(Telecomunica~oes) 

Eletricistas, Meconicos Frios, Diesel, Autom6-
vel, tee. 

Treinamento na Guine 

Envio de tecnico(s) para levantamento "in loco" 
das necessidades para impl·ementa~ao de uma es
cola no domfnio das telecomunica~oes para 20 
(vinte) alunos. 

- Nfvel: Operario Especializado 

- Areas 
* Comuta~ao 

Centrais 
Telefones 

* Transmissao 
* Explora~ao comercial 

(Perfodo maximo 10 dias - 2.0 semestre de 1980) 

A escola seria de regime interno. 

Ap6s a recolha de dodos o projeto seria elabo
rado no Brasil, sendo posteriormente enviado 
para concerto. 

2.° FASE Nele seriam considerados capacidade, 
tipos de literatura e filosofia, dura~ao de coda 
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curso, moteriois, etc. e projetos de edificios que 
foriom porte do complexo escolor. 

3. Necessidode de conhecer o projeto do cabo 
submarino que ligon) o Brasil, Senegal e Logos, e 
viobilidode do Guine-Bissou poder compror V2 
circuitos para ligo~Cio com o Brasil, coso sejo 
de interesse do p·orte brosileiro. 

4. Documento~Cio 

Trocos de documento~Cio, nomeodomente documen
tos produzidos pelos normos TELEBRAS. 

5. Recep~Cio Tecnico de Equipomentos 

- Comuto~Cio - Tipo ARF, ARM, e ARK, o partir 
do 2.0 semestre de 1981. 

1 . 2 Envio de cooperontes para o ensino secun
d6rio; 

necessidodes de umo m1ssoo tecnico do Uni
versidode de Sao Paulo oo nosso Pais para 
onolisor as nossos necessidades. Em relo~Cio 
o ·estes dois subpontos oguordomos informo
~oes do Governo Brosileiro. 

1 . 3 Tendo o Cooperonte Irene Torrono Filiset
ti - Volunt6rio dos No~oes Unidos - iniciodo 
urn born trobolho no Gobinete de Estudos e Orien
to~Cio Pedog6gico, e impossibilitodo de continuor 
esse trobolho por rozoes de ordem profissionol, 
solicitomos que sejo controtodo no quodro do 
Coopero~Cio Cultural e Tecnico. 

- Ver em onexo o "Curriculum vitae". 

- Tronsmissao - A partir do 2.0 semestre de 2. Bolsos 
1981. 

- Correios - Formo~Cio 
A partir de 1980, 2 (duos) bolsos para formo
~Cio no Escolo Superior de Correios (Brasilia). 

Aprozoriamos o envio de todo a documento~Cio 
produzido para melhor escolho no sele~Cio de 
condidotos: 

- Nivel (hobilito~oes literarios ou equiv·olentes) 
- Moterios inscritos 
- Tempo dura~Cio 
- Condi~oes (o bolso englobor6 todos os custos 

diretos e/ou indiretos). 

MEMORANDUM 

Educa~io 

Dentro do Coopero~Cio no ambito do Educo~Cio en
tre o Guine-Bissou e o Brasil, reportondo-nos oo 
relat6rio do missao de Maio, do Comorodo Irene 
Fortes, informomos que: 

1 . Professores 

1 . 1 Possibilidades de formo~Cio de Quodros No
cionois no Brasil; 

- necessidodes de consultor o novo esquema de 
formo~Cio brosileiro. 
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2.1 Estagio e/ou formo~Cio em vonos dominios 
com possibilidades de formo~Cio de pequenos nu
cleos no Guine-Bissou ou no Brasil. 

Biblioteconomia 
Progromo~Cio de "curricula" 
Confec~Cio de mot·eriol did6tico 
Secretoriodo 

2. 2 Solicitorom-se bolsos de estudo at roves do 
Emboixodo do Brasil em Bissau pam o ono letivo 
de 1978/79 nos areas seguintes: 

1 . para o Curso Superior de Arquiteturo 
2. para o Curso Medio de Ciencios Socia is 
3. para o Curso Medio de Guios e lnterpretes 
3. para cursos Medias de Pedogogio do Edu-

co~Cio Fisico Escolor 
5. para cursos Medias de Ceromico Artistico 
6. Empregodos hoteleiros e cobeleireiros 
7. Gestao de empresos. 

Aguordomos ate esto o Resposto sabre a disponi
bilidode do Brasil conceder as referidos bolsos. 

2. 3 Solicitou-se iguolmente para o ono letivo de 
1979/80 bolsos de estudo nos Areas e niveis de: 

A. Cursos superiores 

1 . Engenhorio Industrial 
1 . Pedogogio 
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1. Medicine 
l . Agriculture 
1. Engenharia Aeronautica 
1 . Agronomic 
1 . Direito 

B. Curses medics 

6 balsas que serao distribufdas nos especia
lidades de maquinas, enfermagem, secreta
riado, e tecnica de impressao em maquinas 
offset. 

3. Material Didatico 

3.1 Necessidade de discutir a modolidade de 
pagamento no coso de impressao de livros no 
Brasil para as nossas escolas. 

3. 2 Necessidade de solicitor ao Govern a Bra· 
sileiro o fornecimento de material audiovisual 
para as areas de Biologia, Geografia Geral, His
t6ria Universal, Fisico, Qufmica, Tecnologio, Mo
tematica, niveis elementares ou niio. 

3. 3 Solicito~iio de cotalogos de material labo
ratorial de confec~Cio brosileira de preferencio 
com o fornecimento de Kits. 

3.4 Estudo do possibilidade de doa~iio de ma
terial didatico (lista anexo). 

4. Bibliotecos 

4.1 Tem side enviados alguns livros, sobretudo 
como omostrogem, para analise. 

Gostorfomos de receber, dentro do coopero~iio, 
umo cole~Cio completa de versiio brosiieira do en
ciclopedia britdnica - Enciclopedio BARSA, olem 
de cole~Cio de Hist6rio do Civiliza~Cio e Ciencias 
Politicos e Sociois, nos quontidodes minimos con
venientes e livros de area cultural e literario. 

Sugerimos os livros editados pelos editoros "Di
fusao Europeio do Livre", "Bloch" e "Editora 
Nocionol". 

4.3 Envio de tecnicos brasileiros para curses de 
instrutores de biblioteco. 

5. Concluimos focilmente que no dominic do 
coopero~iio com o Brasil, no ambito do Educo~iio, 
concretizorom-se ate a data 2 aspectos: balsas 
de formo~iio para estudontes nossos no Brasil, 
e envio de omostros de livros. 

Dire~Cio-Geral de Coordeno~iio do Comissoriodo de 
Estodo do Educo~iio Nocional em Bissau, 9 de 
mar~o de 1979. 

0 Diretor-Geral de Coordena~Cio 
Maria da Luz Boal 

Coopera~iio com o Brasil 
Anexo ao Memorandum enviado em 10-1-1979 

No quadro do Coopero~iio entre a Guine-Bissau 
e o Brasil, informomos que no Setor do Educa~Cio, 
alem des pontes constantes do memorandum, de
vemos acrescentar as seguintes necessidades: 

1 . Balsas 

1 . 1 Curses superiores - 6 balsas nos seguintes 
dominies: 

1 Direito 
1 Arquiteturo 
1 Engenharia Industrial 
1 Sociologio 
2 Medicino 

1 . 2 Curses medics - 8 balsas nos seguintes 
dominies: 

6 Administra~ao 
1 Maquinas e Ferramentos 
1 Mecdnica de auto (monuten~ao) 

1 . 3 Uma Balsa de p6s-gradua~Cio em Hist6rio 

1 .4 Estagio no dominic Audiovisual 
2. Envio de Cooperontes para o ono letivo 
79/80 nos seguintes dominies: 

3 Professores de Fisico 
3 Professores de Qufmico 
3 Professores de Geografio 
3 Professores de Biologia 
3 Professores de Matematica 
5 Professores de Pedagogic Didatico 
5 Professores de Psicologia 

25 Total 

Dire~ao-Geral d·e Coordena~ao, em Bissau, 2 de 
julho de 1979. 

0 Diretor-Geral 
Maria da Luz Boal 
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Anexo 3.4 

QUANT. 

120.000 
200.000 
120.000 
400.000 
400.000 
300.000 
50.000 
15.000 

200.000 
200.000 
200.000 
200.000 

ESPECIFICA~AO 

Bloco de Desenho 
Borracha escolar 
Borracha para desenho 
Caderno escolar (48 fls.) com linhas 
Caderno escolar quadriculado 
(aneta esferogr6fica azul 
(aneta esferogr6fica vermelha 
Caixas de giz (bronco) para Quadro
Escola (ex. c/ 96) - Urgente 
Lapis de cor (ex. c/ 12) 
Lapis preto 
Caderno grande (80 fls.) c/ linha 
Caderno grande (80 fls.) quadriculacio 

Forma~iio Profissional 

No area do forma~iio profissional, alem do coo
pera~iio acordada pelas partes no Anexo de 
Coopera~iio Tecnica apresentado pela delega~iio 
brasileira, o Governo guineense solicitou a con
cessiio de estagios para seis perfuradores em 
centres de treinamento brasileiros, conforme 
documento enviado a Presidencia do Petrobras 
em junho proximo passado. 

Alem disso, a delega~iio guineense manifestou in
teresse no vinda a Bissau de urn ge6logo e urn 
geofisico, bern como no coopera~iio tecnica bra
sileira para a organiza~iio administrativa de uma 
empresa do setor. 

INTERCAMBIO ECONOMICO E FINANCEIRO 

I . Coopera~iio Financeira 

1 . Convenio de Credito 

A Delega~iio brasileira apresentou o projeto de 
Convenio de Credito a ser assinado pelo Banco 
do Brasil S.A. e pelo Banco Nacional do Guine
Bissau e destinado ao financiamento de importa
~oes guineenses de bens de capital, servi~os, bens 
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de consume duravel e bens de consume de ori
gem brasileira. 

A Delega~iio guineense, referindo-se aos contatos 
mantidos anteriormente, abordou as seguintes 
questoes: 

a) Montante: a Delega~iio guineense indagou 
as razoes que haviam levado a parte brasileira 
a fixar o montante do Convenio de Credito em 
US$ 5 milhoes ao inves dos US$ 15 milhoes ori
ginalmente solicitados. Foi esclarecido pela De
lego~iio brasile!ra tratar-se de valor estipulado 
para inicio de opera~oes, niio havendo restri
~oes a urn possivel aumento desse limite, no fu
turo, mediante novos entendimentos entre as 
partes. 

b) Juros e Prazo: a Delega~iio guineense ma
nifestou o desejo de que a parte brasileira re
examinasse a taxa de juros de 7% a.a., pre
vista no Convenio, de modo a, se possfvel, fixa
la em 5% a.a., conforme havia sido previamente 
solicitado. A Delega~iio brasileira esclareceu que 
0 percentual oferecido no projeto ja e 0 mais 
baixo que o Brasil tern acordado em Convenios 
semelhantes, afigurando-se dificil a sua redu~iio. 
Quanto aos prazos de financiamento e de co· 
rencia, a Delega~ao brasileira esclareceu esta
rem tambem os mesmos enquadrados nos condi
~oes mais favorecidas que o Brasil pode acor
dar em opera~oes desse genero, sendo dificil o 
atendimento do solicita~iio guineense de prazos 
de financiamento de 15 anos e de carencia de 
ate 5 anos, mas que o assunto niio deixar6 de 
ser reexaminado com aten~iio. 

2. Coopera~iio Triangular 

As duos Delega~oes concordaram em explorar, 
no futuro, as possibilidades de coopera~iio em 
projetos que contemplem c participa~iio de ter· 
ceiros parses financiadores. 

3. Relacionamento Bancario 

A Delega~iio brasileira manifestou o desejo de 
que fosse estreitado o relacionamento entre o 
Banco do Brasil S.A. e o Banco Nacional do Gui
ne-Bissau mediante a abertura de contas cor
rentes e possivel utiliza~iio do rede internacional 
de agencias do Banco do Brasil por parte do Ban
co Nacional do Guine-Bissau. A Delega~iio gui-
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neense informou que o ossunto sera exominodo 
com interesse e que posteriormente seriio man
tides contotos necessaries a concretizo~ao desse 
tipo de relocionomento. 

II . Rela~iies Comerciais 

1. Opero~oes comerciois em ondomento 

1 . 1 Fornecimento de possoportes pelo Coso do 
Moedo do Brasil 

"' 0 Comissoriodo de Estodo dos Neg6cios Estrongei-
ros do Guine-Bissou encomendou o fobrico~ao, 
pel a Coso do Moedo do Brasil, de 100.000 (cern 
mil) possoportes comuns, 5.000 (cinco mil) posso
portes de servi~o e 2.000 (dois mil) passaportes 
diplomaticos. 0 valor do opera~ao (estimodo em 
US$ 150.000,00 FOB - Rio de Janeiro) sera co
berto pelo Convenio de Credito o ser ossinado en
tre os dois poises. Tendo em vista o urgencio do 
Governo do Guine-Bissau no recebimento dos pos
saportes, umo porte desses documentos foi co
locodo a disposi~ao dos outoridodes guineenses 
por ocosiao do reuniao do Comissao Misto eston
do presente no oto do entreego o Dr. Paulo Cesar 
Brito, Diretor-Finonceiro do Coso do Moedo do 
Brasil. A liquido~tio do encomendo sera feito no 
quodro do futuro Convenio de Credito. 

1 . 2 Drogogem do Porto de Bissau pel a Cia. 
Brosileiro de Drogogem 

0 Comissoriodo de Estodo dos Transportes e 
Turismo do Guine~Bissou convidou, em 4-12-78, 
o Componhio Brosileiro de Drogogem - CBD, 
o executor o drogogem do Porto de Bissau e so
licitou o envio de um tecnico do empreso para 
fozer o primeiro levontomento dos trobalhos o 
serem executados. Em janeiro do corrente ono, 
o tecnico do CBD, op6s verificor in loco as con
di~oes para o drogogem do Porto, prometeu o 
envio, em Mar~o, de um relat6rio ao Comisso
riado de Estado dos Tronsportes e Turismo, que 
o encaminhorio oo Comissariodo de Estado de 
Coordeno~ao Economico e Plano para o devida 
aprecio~tio. Devido as dificuldodes encontrodos 
pelo tecnico do CBD no obten~ao de informo~oes 
complementares sobre o obro, o relat6rio sofreu 
um otroso e so foi entregue durante os trobo
lhos do Comissao Misto. A porte brosileiro oguor
do os comentarios complementores guineenses. 

1 . 3 Constru~ao de destilorio para o produ~oo 
de aguardente 

Em 6-12-78, o empreso brosileiro CODISTil en
viou oo Comissariado de Estado do Comercio, In
dustria e Artesonoto de Guine-Bissou uma pro
pasta tecnico para constru~ao de umo destilorio 
de oguordente, com copocidade para 1 . 000 li
tros/horo. A delego~tio guineense informou a 
porte brosileiro que o ossunto esta sendo objeto 
de estudo e que posteriormente sera enviodo oo 
Brasil umo delego~ao para retomar as negocio~oes. 

2. Opero~aes em p-erspective 

2. 1 Exponsoo Rodoviario 

0 Banco Mundiol oprovou recentemente um finon
ciamento de cerco de US$ 9 milhoes para expon
sao do setor rodoviario guineense. A este prop6-
sito, o Delega~ao brosileiro informou que a Em
preso Brosileiro de Plonejamento de Tronspor
tes - GEIPOT, esta em condi~oes de coordenar 
umo porticipo~tio brosileiro em todos as etopas 
do projeto, estondo hobilitodo, como empreso 
publica, o osseguror gorontios o nivel do Go
verna. A Delego~oo guineense tomou nota do in
teresse manifestada pela porte brasileira e pron
tificou-se a prestar as informa~oes necessaries 
sobre o appel d'offres internacional relative o 
este projeto. 

2.2 lndustrializa~ao do Castanha-de-caju 

A Delega~oo guineense deu o conhecer a porte 
brasileira as iniciativas em curso para instala
~oo de uma unidade-piloto para a tronsformo~oo 
de castanha-de-caju, monifestando o desejo de 
participo~oo de empresas brosileiros. A Delego
~oo brasileiro registrou com sotisfo~oo este in
teresse, prontificando-se a encominhar o ossunto 
as empresas brasileiras interessadas que, por sua 
vez contatartio o Comissariado de Estodo do 
Comercio, Industria e Artesanato do Republica 
do Guine-Bissau para obten~oo de informa~oes 
mais detalhadas. 

2. 3 Coopera~oo com a Coso do Moeda do Brasil 

A Delega~oo brasileira reiterou o interesse do 
Coso do Moeda do Brasil em ser considerada 
como possivel fornecedora de outros produtos 
alem de passaportes, tais como moedos metali
cas, papel-moeda, selos postais e fiscais e outros 
valores. A parte guineense registrou com inte
resse a oferta e prometeu canalizar o assunto 
para as autoridodes competentes. 

67 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

a visita do secretario-geral das 
rela<;oes exteriores a cabo verde 

Discursos do Ministro dos Transportes e Comunica~oes 
de Cabo Verde, Herculano Vieira, e do Secret6rio-Geral 
das Rela~oes Exteriores do Brasil, Joao Clemente 
Baena Soares, em Mindelo, em 8 de agosto de 1979, 
por ocasiao do sessao solene de instala~ao do 
Comissao Mista Cabo-Verdiana Brasileira de Coopera~ao 

MINISTRO CABO-VERDIANO 

Senhor Secretario-Gerol do 
Ministerio das Rela~oes Exteriores do 
Republica Federativa do Brasil. 

Senhores membros do delega~oo brasileira. 

~ uma grande satisfa~oo te-los aqui conosco. 
Ao recebe-los nesta cidade de Mindelo, nao po
demos deixar de evocar o tempo passado em que 
o Porto Grande de Sao Vicente foi elo de ligo
~ao entre os nossos poises e otraves dele nos 
chegavam os ecos do Brasil. 

Descobrimos, assim, as identidodes culturois exis
tentes entre nos e oprendemos a oprecior a cul
tura; a conhecer o jeito de ser do Brasil; a nos 
ritmormos pela suo musica, rico e simples de 
ser aprendido pelo nosso povo que proticovo rit
mos e toados semelhontes. 

Foi entao que familias cobo-verdionos onsioso
mente procurorom no Brasil o ocolhimento e color 
humane, e otroves das suos novidades ficomos a 
conhecer melhor a reolidade brosileiro. 
Se bern que ofostodos pelo Oceano vasto, po
rece-nos que nao folseoriomos os fates se disses
semos que de ha muito o povo cobo-verdiono se 
sente de certo modo, proximo desse grande pafs 
de fola identica. 
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Ao Iongo dos ones, esse contato tem-se refor~o
do coda vez mais. Apos a lndependencio, reassu
midos os seus direitos, Cabo Verde tern procu
rado alargor o intercombio e refor~ar os la~os 
existentes, porquanto est6 convencido que a 
coopero~iio constitui um fator essencial de paz 
e prosperidode. 

Nesse contexte, parece-nos natural que as nos
sos esfor~os nesse sentido se tenham dirigido por
ticularmente oo Brasil, pais amigo com que te
mos muito em comum. 

~ portonto com olegrio que participamos do oto 
de instalo~ao do Comissao Misto de Coopera~ao 
Cabo Verde-Brasil e exprimimos a honro com que, 
em nome do Governo de Cabo Verde, soudomos 
a delego~ao chefiada por Vosso Excelencio. 

A cria~ao da Comissao Mista representa a insti
tucionaliza~ao necessaria das rela~ies de coope
ra~ao entre os nossos dois paises; a cria~io da 
Comissao Mista e o culminar de uma certa eta· 
pa. 0 volume das rela~ies jci existentes e a ne· 
cessidade de assegurar dinamismo e continuida
de levaram os dois paises a concluir da necessi
dade de se instituir um instrumento permanente. 

Ao Iongo dos ultimos anos, assentamos OS troves
mestras dessa coopero~ao. Vorias reunioes a di-
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versos n1ve1S, visitas e intercombio de delega
~oes abri ram decisivamente este caminho. 

Bastante tern sido feito ate agora. Recordamos 
que as a~oes concretes de coopera~ao entre os 
nossos poises iniciaram-se ainda antes do inde
pendencia de Cabo Verde quando, respondendo 
a urn apelo, o Governo brasileiro forneceu uma 
ajuda de urgencia em generos de primeira ne
cessidade a favor do povo cabo·verdiano. 

A estada em Cabo Verde, em junho de 1976, de 
uma missao do Governo brasileiro dirigida pelo 
Sr. Embaixador ltalo Zappa foi a primeira torna
do de contatos e permitiu o infcio do identifica
~iio dos campos onde a coopera~ao entre as Re
publicas Federative do Brasil e de Cabo Verde 
poderia desenvolver-se. 

Ela seria materializada logo a seguir com a ida 
de estudantes e trabalhadores para cursos de 
forma~ao e estagios no Brasil ·em diversas areas 
de forma~iio e aperfei~oamento profissional e nu
ma coopera~iio em dominios como a agriculture, 
a pecuciria, o urbanismo e saude, as telecomu
nica~oes, a educa~ao, os transportes. 

Novo passo seria dado em 1977, com a ida ao 
Brasil de uma missiio governamental cabo-ver
diana conduzida pelo Ministro de Educa~iio e Cul
ture. 0 alargamento dos campos de coopera~ao 
e a intensifica~iio das a~oes ja iniciadas em vci
rios dominios constituiram urn importante resul
tado dessa missoo. Educo~iio, Saude, Transpor
tes e Comunica~oes, Obras Publicas, Agricultu
re e Pecucirio, Comercio, Administra~Cio Munici
pal, Previdencia Social foram dominios onde in
cidiram os discussoes, estabelecendo-se entoo 
alguns objetivos de que resultaram, mais tarde, 
em a~oes concretas. 

Traduzindo a vontade dos dois Governos de dar 
corpo, de forma coda vez mais aperfei~oada, a 
coopera~oo tecnica, novo contoto de balan~o e 
defini~oo de objetivos teria Iugar em fevereiro 
do ano corrente, desta vez com a ida ao Brasil 
de uma delega~iio cabo-verdiona conduzida pelo 
Secretcirio-Geral do Ministerio dos Neg6cios Es
trangeiros. A coopera~oo entre os dois poises ha
via jci atingido uma fase em que era possivel a 
proposi~oo de uma seri-e de a~oes de coopera~oo, 
abrangendo areas muito diversificadas e consti-

tuindo, como sublinhou a Ata Final das Conver
sacoes, uma sistematizacoo do coopera~Cio tee
nice entre os dois poises para a cria~oo de urn 
verdadeiro programa de coopera~iio. Mas varias 
areas jci identificadas, projetos concretos existem 
para estudo e decisoo no decorrer dos trabalhos 
desta Comissao Mista. 

Noo poderiamos, igualmente, deixar de destacar 
o trabalho que vern sendo feito no sentido do ins
titucionaliza~oo do nossa coopera~iio. lmportan
tes instrumentos juridicos vern acompanhando a 
dinomica do desenvolvimento das nossas rela~oes, 
tecendo o pano de fundo do coopera~iio entre 
os nossos dois poises. A assinatura, em abril de 
1977, do Acordo base de Coopera~oo Tecnica 
e Cientifica, marcou urn primeiro passo, segui
do, em fevereiro de 1979, do assinatura do Tra
tado de Amizade e Coopera~iio, do Acordo Cul
tural e do conclusiio de urn Acordo provis6rio 
sobre a Previ·dencia Social por troca de Notas 
entre os dois Governos. Em dominios como a Ma
rinha Mercante e os Transportes Aereos a sua 
necessidade e igualmente sentida e alguns pas
sos para a sua concretiza~iio foram jci iniciados. 

Tambem noo se pode abordar a coopera~oo en
tre a Republica Federative do Brasil e a Repu
blica de Cabo Verde sem se referir em particu
lar ao importante dominio do forma~iio de qua
dros e supera~iio profissional, atraves do fre
qi.iencia de cursos ou estcigios no seu pais. A 
comunidade de lingua de expressiio oficial, mui
tos outros fatores de identifica~Cio cultural e a 
existencia de muitos problemas tecnicos seme
lhantes para os quais o Brasil se pode empenhar 
ha mais tempo no busca de solu~oes, fazem do 
coopera~oo no dominio da forma~oo urn dos 
pontos fortes do coopera~oo entre os dois poises. 
As discussoes havidas a esse respeito, e mesmo 
as a~oes concretizadas, mostroram ja a com
preensoo que ambos os Governos tern do sua im
portancia no quadro geral das rela~oes de coo
pera~oo. 

Senhor Secretcirio-Geral, 

Ao esbo~ar este breve balan~o das rela~oes de 
coopera~oo entre o Brasil e Cabo Verde, regozi
jamo-nos pelo seu desenvolvimento harmonioso 
e seguro. Tern sido, com efeito, preocupo~Cio dos 
dois Governos assentor essa coopera~oo em ba-
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ses solidos e durodouros, o que nos permite pers
pectivor-lhe um futuro brilhonte. 

Nos conhecemos, alias como tivemos a ocosiao 
de testemunhor durante a nossa recente e ogro
davel estodo no vosso pais, quando do tornado 
de posse de Suo Excelencio o Presidente Joao Fi
gueiredo, a que tivemos a honro de ossistir em 
representa~oo do Governo de Cabo Verde, nos 
conhecemos, diziomos, o empenho pessool que 
poe o mais alto mogistrodo do No~oo brosilei
ro no desenvolvimente das rela~oes entre o Bra
sil e Cabo Verde. 

Do nosso lado, queriamos uma vez mais, manifes
tor a delego~ao amigo brosileira, a grande im
portancio e o Iugar de destaque que o meu Go
verna atribui a coopera~oo com o Brasil, e rei
teror a nosso disposi~ao em fozer tudo o que 
estiver ao nosso alconce para o seu estreitamen
to progressivo. 

Para terminar, Senhor Secretario-Geral, resta-nos 
exprimir a certezo de que os trabalhos que oro 
vamos encetor irao fortolecer e dinarnizar as 
relo~oes entre os nossos poises, e que a Comis
sao Mista brosileiro-cabo-verdiana se revelar6 co
mo um instrumento de trabalho adequado de 
coopero~ao ·e entendimento, para a compreensao 
e amizade entre os nossos dais povos. 

Muito obrigado! 

BAENA SOARES 

Senhor Ministro, 

Com muita emo~ao e grande olegrio estamos em 
Cabo Verde, para a reuniao inaugural do Comis
sao Mista, criodo pelo Tratado de Amizade e 
Coopera~ao, assinodo em Brasilia, em fevereiro 
deste ano. 

Visitor Cabo Verde e, para nos, brasileiros, mis
sao extremomente grata. Sentimo-nos a vontade 
neste pais amigo, ao qual nos ligom nao apenas 
la~os historicos, culturais e afetivos - nem ope
nos o acervo consideravel de interesses e aspi
ra~oes. ligo-nos, sobretudo, uma consciencia ni
tida do muito que temos a gonhor com o cons
tante estreitamento de nossas rela~oes. 
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A primeira sessao do Comissao Mista Brasil-Cabo 
Verde constitui significativo passo adiante no 
caminho de aproximo~oo entre nossos poises. 
Esse processo teve inicio antes mesmo do inde
pendencia de Cabo Verde, quando mantivemos 
cantatas, em Bissau, com os dirigentes cabo-ver
dionos que preparavam a independencia. Estive
mos presentes nos comemoro~oes do 5 de julho 
de 1975 e voltomos a enviar uma missao a Cabo 
Verde em 1976, quando foi assinodo o Memoran
da de Entendimento que estabeleceu as bases 
para os pianos de coopera~ao. 

Em abril de 1977, o Ministro Carlos Reis, do Edu
ca~oo e Culturo, esteve em visita oo Brasil on
de concluiu o Acordo B6sico de Coopera~ao Tee
nice. Em fevereiro de 1979, foi assinado no Bra
sil o Acordo sabre Coopera~oo Cultural e o Tra
tado de Amizade e Coopero~ao, que deu origem 
a esta Comissao Mista. Efetuou-se, aindo, no 
mesma epoco, a troca de Notas sabre Previden
cia Social, destinoda a otender aos interesses dos 
cabo-verdionos residentes no Brasil. 

Brasil e Cabo Verde desejam o desenvo!vimento 
economico e social e o estabelecimento de uma 
ordem international mais justa e eqiiitativa. Te
mos reafirmados, em pa.lavras e a~ies, nossa firme 
adesao aos principios da Carta das Na~oes Uni
das, em particular OS que se referem a igualda
de soberana dos Estados, a nao-interferencia nos 
assuntos infernos • extemos dos Estados, 0 abo
li~ao do colonialismo e do racismo. Sao comuns 
as aspira~oes de paz, de justi~a e de progresso 
dos povos ltrasileiro o cabo-verdi011o. 

Existem, ainda, outros afinidades. Povo de he
roica voca~ao maritima, Cabo Verde bern conhe
ce o Brasil. Numerosa comunidade cabo-verdia
na radicado em terra brosileira tern enriquecido, 
pelo seu esfor~o e criotividade, o nosso pais. 0 
Arquipelogo, por sua vez, ter6 sempre especial 
importancia nos nossos caminhos maritimos e 
aereos. 

0 Brasil nao pretende apenas tirar conclusoes 
do existencio de interesses convergentes. Pre.
tende dar expressao a uma op~ao fundamental. 
Pais em desenvolvimento, procure - com animo 
fraterno e solid6rio - contotos mais dinamicos 
com os demais poises em desenvolvimento. A 
aproxima~ao com a Africa livre e soberona re
presenta, assim, a expressao de uma vontade 
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politico madura e consciente. Desejamos expio
rar, criar e desenvolver novos meios de contato 
e novas afinidades. 

Sabemos, sem duvida, que o realismo devera 
guiar-nos. Os nossos recursos sao limitados e o 
caminho e Iongo. Sabemos tambem que nossa 
op~ao de aproxima~ao e legitima e valiosa par
que repousa sabre os principios igualmente im
portantes tanto para o Brasil quanta para as 
na~oes irmas da Africa e porque busca produzir 

beneficios reciprocos e estimular a coopera~ao 
entre poises em desenvolvimento. 

Cabo Verde e Brasil, estou certo, aceitam o de
safio de efetivar por todos os meios urn relacio
namento proficuo que a hist6ria, a geografia e 
a cultura sugerem e estimulam. Recorde-se a ses
sao inaugural desta Comissao Mista como urn 
passo decisivo e uma tornado conjunta de cons
ciencia de cabo-verdianos e brasileiros daquilo 
que deles se espera e do muito que poderao rea
lizar juntos em beneficia de seus povos. 

primeira reuniao da comissao mista 
brasil-cabo verde 

Realizou-se no Cidade do Mindelo, na llha de S. 
Vicente, a 1.a reuniao do Comissao Mista Brasil
Cabo Verde criada pelo Tratado de Amizade e 
Coopera~ao assinado em Brasilia, em 7 de fe
vereiro de 1979. 

A delega~ao brasileira foi dirigida pelo Embai
xador Joao Clemente Baena Soares, Secretario
Geral do Ministerio das Rela~oes Exteriores. A 
composi~ao do delega~ao consta do Anexo I. 

A delega~ao cabo-verdiana foi chefiada pelo Co
mandante Herculano Vieira, Ministro dos Trans
partes e Comunica~oes. lntegrava igualmente a 
delega~ao cabo-verdiana o Secretario-Geral do 
Ministerio do Educa~ao e Cultura, Joao Quirino 
Spencer. A composi~ao do delega~ao esta inclui
da no Anexo II. 

0 Chefe do delega~ao brasileira foi recebido, em 
10 de agosto, no Cidade da Praia, pelo Presi
dente da Republica de Cabo Verde, Aristides Ma
ria Pereira, a quem transmitiu os cumprimentos 
do Presidente do Republica Federative do Brasil. 

Ata final da primeira reuniao da Comissao Mista 
Brasil-Cabo Verde, assinada na Cidade do Mindelo, 

em 10 de agosto de 1979, pelo Secretario-Geral das 
Rela~oes Exteriores do Brasil, Joao Clemente Baena Soares, 

e pelo Secretario-Geral do Ministl!rio da Educa~ao e 
Cultura de Cabo Verde, Joao Quirino Spencer. 

0 Presidente Aristides Pereira manifestou-lhe a 
sua satisfa~ao pelo progresso das rela~oes de 
amizade e compreensao ja existente entre os 
dois poises. 

0 Chefe do delega~ao brasileira, entrevistou-se no 
mesmo dia com o Ministro do Coordena~ao Eco
nomica, Comandante Osvaldo lopes do Silva, con
gratulando-se pelo fortalecimento dos vinculos de 
coopera~ao existentes entre o Brasil e Cabo Verde. 

0 Governador do Banco de Cabo Verde, Corentino 
Santos, recebeu, no dia 1 0 de agosto, a delega
~ao brasileiro com a qual trocou ideias sobre a 
coopera~ao financeira. 

Foi entregue carta de amizade e born entendi
mento do Ministro das Rela~oes Exteriores Ro
miro Saraiva Guerreiro, dirigida ao Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros Abilio Duarte. 

No sessao solene de instala~ao do Comissao Mis
ta, celebrada em 8 de agosto e cuja Ata consta 
do Anexo Ill, os Chefes de delega~ao pronuncia-
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ram discursos incluidos integralmente nos Ane
xos IV e V. Na sessao plenciria, logo a seguir, 
foi aprovada a agenda dos trabalhos da reuniao 
da Comissao Mista, que consta do Anexo VI. Com 
o objetivo de facilitar os trabalhos da Comissao 
Mista foi julgada conveniente criar duos sub
comissoes, cabendo a subcomissao A os assuntos 
politicos e culturais e a subcomissoo B os assun
tos tecnico-economicos. 

A subcomissoo A foi presidida pela parte brasi
leira sendo a relatoria confiada a parte cabo
verdiana. Na subcomissao B a presidencia foi 
atribuida a parte cabo-verdiana e a relatoria a 
brasileira. 

Caracterizaram-se os trabalhos da Comissao e de 
suas subcomissoes por um climo de profunda en
tendimento, arr,izade e coopera~oo que ilustra 
o firme prop6sito de estreitor os vfnculos que jci 
unem os povos do Brasil e de Cabo Verde. 

A segundo reuniao do Comissao Misto Brasil-Cabo 
Verde ten] Iugar, em principia, em junho de 
1980 no Brasil. A doto sera acordado pelos ca
nois diplomciticos normais. 

No dio 10 de agosto encerraram-se os trobalhos 
do primeira reuniao do Comissao Misto com a 
aprovo~ao dos relot6rios dos subcomissoes A e 
B inclufdos nos Anexos VII e VIII. 

0 Chefe do delego~ao brosileiro expressou o seu 
reconhecimento pelo fraternal ocolhimento dis
pensodo a ele e a suo delego~ao o que confirma 
o espfrito de hospitalidade do povo cobo-verdia
no e a profunda identidode entre as duos no~oes. 

Fe ita no Cidade do Mindelo, em 10 de agosto de 
1979. 

anexos 

DELEGA~.A.O BRASilEIRA 

- Emboixador Jooo Clemente Baeno Soares, Secre
tcirio-Gerol do Ministerio dos Relo~oes Exteriores 

- Emboixodor Raymundo Nonnato Loyola de Cas
tro, Embaixodor em Cabo Verde 

- Ministro Marcos Castrioto de Azambuja, Chefe 
do Departamento da Africa, Asia e Oceania do 
Ministerio das Rela~oes Exteriores 
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Conselheiro Affonso de Ouro Preto, Chefe da 
Divisoo da Africo do Ministerio das Relo~oes 
Exteriores 
Conselheiro Carlos Alberto Pimentel, Chefe da 
Divisao de Coopero~ao Tecnico do Ministerio 
das Relo~oes Exteriores 
Conselheiro Sergio Serra, Chefe da Divisao de 
Opera~oes Comerciais do Ministerio das Re
lo~oes Exteriores 
Secretcirio luiz Augusto de Araujo Castro, Co
ordenodor de Assuntos Politicos do Secretcirio
Geral do Ministerio das Rela~oes Exteriores 
Secretcirio Marcelo Jordim, do Divisao do Afri
ca do Ministerio das Rela~oees Exteriores 
Eliete Santiago, do Ministerio do Interior 
Silmar Pereira Rodrigues, do Assessoria lnter
n::tc!onal do Ministerio do Agricultura 

- Jose Ott mar Goettert, do Assessoria lnterna
cional do Ministerio do Educa~ao e Cul1urc 

- Roberto Carreiro, do Secretaria de Planeja
mento do Presidencia do Republica 
Zulmiro Balthazar Neves, do Diretoria de Ope
ra~iies e Agencias lnternacionais do Banco do 
Brasil 

- Paulo Cesar Brito, Diretor Financeiro do 
Coso do Moeda 

- Miguel Daher Neto, Vice-Consul - Praia 

DElEGA~AO CABO-VERDIANA 

- Comandante Herculano Vieira, Ministro dos 
Transportes e Comunica~oes 

- Joao Quirino Spencer, Secretcirio-Gerol do Mi
nisterio de Educa~ao e Cultura 

- Renato Cardoso, Diretor-Geral dos Assuntos 
Politicos, Economicos e Culturais do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros 

- Adao Rocha, Diretor-Geral do Coopera~ao 
Eurico Pinto Monteiro, Diretor-Geral do Admi
nistra~ao lnterna 
Humberto Morais, Diretor-Geral do Morinha e 
Portos 

- Judite lima, Diretora do Empresa Publica de 
Produ~ao e lmporto~ao de Medicamentos 
(EMPROFAC) 

- Augusto Costa, Diretor Regional de Educa~ao 
- Jose Cardoso, Diretor do Banco de Cabo Verde 
- Noel Pinto, Diretor de Servi~os no Dire~oo-

Geral do Funda~ao Publica e Trabalho 
- Claudio Ramos Duarte, Tecnico Superior do 

Gabinete de Estudos e Planejamento do Minis
terio dos Transportes e Comunica~oes 
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Esther Sequeira, Tecnica Superior do Minis
terio de Educa~ao e Cultura 
Carlos Silva, Tecnico Superior do Ministerio do 
Desenvolvimento Rural 
Fernanda Fonseca, Chefe de Gobinete do Secre
tario de Estado do Administra~ao lnterno, 
Fundo~ao Publica e Trobalho 
Manuel Tolentino, Chefe de Departamento do 
Dire~ao-Geral do Coopera~ao 

- Elisio Silva, Tecnico do Dire~iio National das 
Pes cas 
Jorge Custodio, Chefe de Se~iio no Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros 

ATA DE INSTALA(AO 

Aos oito dios do mes de agosto de 1979, no ci
dade de Mindelo, Republica de Cabo Verde, Sua 
Excelencia o Secretorio-Gerol do Ministerio das 
Rela~oes Exteriores do Brasil, Embaixador Joao 
Clemente Baena Soares e Suo Excelencia o Minis
fro dos Transportes e Comunic::~~oes de Cabo Ver
de, Comandante Herculano Vieira chefiando res
pectivamente delega~oes oficiois do Brasil e Cabo 
Verde procederom a instolo~ao solene do Comis
sao Mista de Coopera~ao Cabo Verde-Brasil ins
titufda pelo Art 111 do Tratado de Amizade e 
Coopera~ao entre o Governo do Rspublico Fe
derativa do Brasil e o Governo da Republica de 
Cabo Verde. 

Em fe do que, lavrou-se a presente Ata em dais 
exemplares, que vai assinodo pelos Representan
tes dos dais Governos. 

Joiio Clemente Baena Soares 
Secretario-Geral das Rela~oes Exteriores da 
Republica Federative do Brasil 

Hercu!a!lo Vie1ra 
Ministro dos Transportes e Comunica~oes 
da Republica de Cabo Verde 

RELATORIO DA SUBCOMISSAO A 

Nc ambito do Comissao Mista Brasil-Cabo Verde 
reuniu-~e a subcomissoo A, encarregada dos os
suntos politicos e culturais 

Foram abordados os seguintes pontes constantes 
do agenda do Comissao Mista: 

1 . Educa~iio 

1.1 A parte brasileira propos a desloca~iio a 
Cabo Verde em outubro, de um tecnico do Fun
da~oo Nacionol de Material Escolar (FENAME) que 
estude, juntamente com o Ministerio de Educa
~ao de Cabo Verde as necessidades concretas 
nesse dominio, por forma a permitir uma avalia
~ao exata do que pode ser a coopera~ao a esta
belecer-se nesse dominio. Para prepara~iio des
sa desloca~ao, o Ministerio do Educa~ao de Cabo 
Verde devera prestar ao FENAME algumas infor
ma~oes (popula~ao escolar dos varios niveis, con
di~oes em que tern sido impressos manuais em 
Portugal e no Holondo) bern como remeter exem
plares de monuais em uso. 
A porte cobo-verdiana registrou a proposta e tra
boihora para que o visito se concretize. 

lguolmente o FENAME dispoe-se a coloboror com 
o Ministerio de Educo~ao e Culturo de Cabo Ver
da no domfnio do elabora~ao de manuois, pro
pasta igualmente registroda pela porte cabo-ver
diano. 

1.2 Equipamento para umo Escolo Primaria 
Complementor 

A parte brosileiro explicou as dificuldodes em 
solisfozer o proposto opresentada pela porte ca
bo-verdiana ja que nao exerce nenhum departa
mento estatal que fabrique equipamentos esco
lores. 

No entanto, o Ministerio do Educa~ao e Cultura 
do Brasil continua a estudar a proposto. 
A porte brasileiro propos a realizo~ao de esta
gios juntos do Centro Brosileiro de Constru~oes 
e Equipamentos Escolares (CEBRACE) nos domfnios 
ligodos ao plonejamento de rede escolar e de 
unidodes escolares e no especifica~ao e aquisi
~6o de equipamentos escolares. Complementor
mente, propos a desloca~ao de um tecnico do 
Ministerio do Educa~ao e Cultura do Brasil para 
a coopera~ao nesse domfnio com o Ministerio do 
Educa~ao e Cultura de Cabo Verde. 

A parte cabo-verdiana registrou as propostas 
apresentadas. 

1 . 3 Material Didatico e Bibliotecas 

A parte cabo-verdiana expos o seu interesse nu
ma coopera~ao neste dominio centrada sobre: 
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a) melhor conhecimento do livro brosileiro e do 
panorama editorial brosileiros; 

b) fornecimento pelo Brasil de livros brasileiros 
destinodos a bibliotecos cabo-verdionos. 

A porte brosileiro informou do reolizo~iio, oinda 
em 1979, de umo exposi~iio do livro brosileiro 
em Cabo Verde, exposi~ao que depois serio doo
do oo Institute Cobo-verdiono do Livro. Regis
trou tombem as propostos relotivos a forneci
mento de livros destinodos a bibliotecas e oqui
si~iio no Brasil, dmbito do coloboro~ao entre o 
Institute Nocionol do Livro do Brasil e o Insti
tute Cobo-verdiono do livro, expressou o seu de
sejo que as relo~Oes entre os dois lnstitutos se 
processem num fluxo permonente. 

A porte brosileiro oceitou o fornecimento de li
vros para a escolo de professores do ensino se
cundario e de alguns moteriois de opoio, regis
trondo para estudo posterior os demois moteriois 
de opoio. 

A porte brosileiro mencionou oindo a possibili
dode de treinomento em Cabo Verde de manito
res e ouxiliores de Bibliotecas Publicos, bern co
mo o envio de material didatico disponivel neste 
campo. 

1 . 4 Educo~iio pelo Radio 

A porte cobo-verdiono monifestou o seu inte
resse pelo conhecimento do vasto experiencio do 
Brasil neste dominio. 

A porte brosileiro propos como metodo para esse 
conhecimento a desloca~ao a Cabo Verde de urn 
tecnico brosileiro neste dominio e a reolizo~iio 
no Brasil de estagios de plonejomento, produ~ao 
e execu~ao de progromos. 

A porte cobo-verdiona registrou as propostos bra
sileiros. 

2. lncremento~ao do lntercdmbio Cultural 

A porte cobo-verdiono reofirmou o seu interesse 
no intercdmbio no dominio do pesquiso hist6rico. 

A porte brosileiro confirmou a suo abertura em 
relo~ao a propostos concretos que lhe venhom 
a ser submetidos. 
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A porte brosileiro informou sobre a reolizo~ao, 
previsto em Cabo Verde englobondo voriodos mo
nifesto~oes culturois. 

As duos partes monifestorom o seu interesse no 
intercdmbio de conferencistos. 

3. Administro~fio Publica 

3. 1 A porte cabo-verdi ana reofirmou o seu in
teresse no coopero~ao com o Brasil no dominio 
do Administro~fio Municipal. 

A porte brosileiro fez entrego de dois projetos 
de coopero~ao eloborodo pelo Institute Brosilei
ro de Administro~ao, o primeiro de opoio oo 
CENFA e o segundo sobre Legisla~Cio Urbana. A 
parte cabo-verdiana aceitou para estudo este 
projeto. 

3. 2 A porte cabo-verdiona reafirmou o seu in
teresse no fornecimento de equipamentos de acor
do com a relo~Cio remetida em fevereiro de 1979. 
A porte brosileira estudora essa proposto em co
ordena~fio com o projeto elaborado pelo IBAM. 

3. 3 Ao pedido do porte cobo-verdiona de coope
ro~fio tecnica para os Gobinetes, tecnicos muni
cipois, foi acordoda que o governo brosileiro es
tudora a possibilidade do envio dos tecnicos so
licitodos, a saber, engenhorio civil, dois arquite
tos e urn urbonisto atraves do servi~o de volun
taries do ONU, sempre sob a supervisao de am
bos os governos. 

As duos partes convierom em estudor com o 
PNUD as modolidades que poderia revestir essa 
forma de coopera~Cio. 

4. Formo~Cio de Quod ros 

Ambos as delego~oes exprimiram o seu interes
se no dinamizo~Cio deste setor de coopera~Cio. 

A porte brosileiro comunicou a disponibilidode 
do Governo do Brasil em atribuir, como minima, 
cinqi.iento bolsos para o ono letivo a iniciar-se 
em 1980 e destinodos oos cursos de formo~ao 
superior e tecnico (cursos plurienois ou de for
mo~ao tecnico curriculores), dispondo-se, sob pro
pasta do parte cobo-verdiono, a consideror pe
didos do porte cabo-verdiono a urn teto maximo 
de 70 bolsos nos moldes otras referidos. 
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As duos partes debru~aram-se sabre os mecanis
mos de efetiva~fio do cooperacfio neste impor
tante dominio, tendo examinado os mecanismos 
e processos ate agora utilizados e sugerido for
mas de melhoramento do sua eficacia. Um es
quema de liga~oo dinamizador foi apresentado no 
quadro dessa discussao. Esse esquema dinamiza
dor preve as seguintes novas providencias: 

a) o Governo cabo·verdiano se compromete a 
fazer chegar as autoridades brasileiras no mais 
tardor ate a primeira quinzeno de setembro a do
cumenta~ao referent·e ao condidato, que devera 
constor do dossier completo do condidoto que 
inclua curriculum' com discrimina~oo dos diferen
tes materias cursados e informes pessoais, indi
co~oo tao preciso quanto possivel do nivel e ob
jetivos do forma~oo pretendida; 

b) de posse dessas informa~oes, o Governo bra
sileiro procurara identificar a institui~ao de en
sejo cujo curriculum melhor correspondo as in
ten~oes e necessidades do cand idato; 

c) uma vez identificada a institui~oo, o perfil 
do curso sera remetido com a brevidade possi
veell, ao Governo de Cabo Verde a fim de ser exa
minado pelo interessado; 

d) o Governo brosileiro buscara tambem asse
gurar resposta das institui~oes selecionadas no 
que diz respeito a inscri~oo ao menos ate dezem
bro de coda ano; 

e) no medida do possivel, bolsistas seroo rece
bidos no mesmo epoca a fim de serem informa
dos sobre os procedimentos de motriculo e enca
minhados as respectivas institui~oes. 

Com esta mesmo finalidade, a parte brasileiro 
solicitou o fornecimento do curricula discipliner 
dos tres ultimos anos de forma~ao secundaria em 
Cabo Verde. 

A porte brasileiro reafirmou o seu interesse no 
frequencio, por funcionarios cabo-verdianos de 
cursos e estagios de supero~ao profissional de 
curta dura~ao programodos por entidodes e ins
titui~oes brasileiras. A porte cabo-verdiana re
gistrou esse interesse. 

A porte brasileira igualmente solicitou das auto
ridades cobo-verdionas uma aprecio~oo sobre os 

cursos e estagios de forma~oo e aperfei~oamen
to profissional de cabo-verdianos no Brasil. A par
te cabo-verdiana registrou a proposta. 

A parte brasileira prestou informo~oes sobre o 
sistema de estudante-convenio. A parte cabo-ver
diana escutou com interesse essas informa~oes 
que registrou. A parte brasileira submetera 
oportunamente a aprecia~ao das autoridades 
cabo-verdianas elementos de analise com vista a 
eventual conclusao de um acordo por troca de 
Notas neste domfnio. 

A parte brasileira informou do desloca~ao a Cabo 
Verde, em setembro de 1979, de uma missao 
conjunta SENAI-SENAC para estudo com as au
toridades cabo-verdianas de um programa de for
ma~ao profissional a medio e Iongo prazo. 

A parte brasileira informou do possibilidade de 
dar continuidade a forma~oo de estudantes de 
Cabo Verde no lnstituto Rio-Bronco para a Car
reira diplomatica. 

RELATORIO DA SUBCOMISSAO B 

No ambito do Comissao Mista Brasil-Cabo Verde 
reuniu-se a Subcomissoo B, encarregada dos as
suntos tecnicos-economicos. 

Foram abordados os seguintes pontos constantes 
do Agenda do Comissao Mista: 

1 . Desenvolvimento Rural 

As duos partes analisaram e entraram em acor
do com referencia aos seguintes pontos: 

1 . 1 Tendo em vista os resultados satisfat6rios 
alcan~ados com a instala~ao dos laborat6rios de 
solos e patologia animal, que se encontram em 
funcionamento, as duos delega~oes manifestaram 
interesse em continuer a coopera~oo nesse se
tor, atraves do formula~ao de novo projeto que 
preveja o envio de missoes brasileiras de apoio 
e avalia~oo, bem como aperfei~oamento de tec
nicos cabo-verdianos no Brasil. 

1 . 2 Ida de missoo tecnica cabo-verdi ana ao 
Brasil, para, com base no analise do experiencia 
brasileira, identificar possibilidades de coopera
~oo, nos seguintes dominios: 
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- Agronomic em gerol 
Gesti:io de empresos voltodos para o setor 
ogropecuario 
Reflorestomento e postogens 
Hidrogeologio 
Conservo~i:io de solos e aguo 

A desloco~i:io do missi:io serio em principia em 
mor~o de 1980. 

l .3 Vindo de missi:io tecnico brosileiro a Cabo 
Verde, composto por urn especiolisto em conser
vo~i:io de solos e urn especiolisto em prospec~oo 
e exploro~i:io de aguos. 

A data previsto para o deslocomento do m1ssoo 
sera definido oindo este ono, de preferencio para 
os meses de outubro ou novembro. 

1 . 4 Vindo de missi:io tecnico brosileiro a Cabo 
Verde, para proceder oo levontomento, junto
mente com tecnicos locois, dos condi~oes e pos· 
sibilidodes concretes de coopero~i:io no dominio 
do sonidode animal, em periodo a ser posterior
mente determinodo. 

1. 5 Vindo de missiio tecnico brosileiro a Cabo 
Verde, para, juntomente com tecnicos locois, es
tudor a viobilidode do implonto~oo de urn centro 
de multiplico~oo de suinos. As duos partes coll
cordorom em desenvolver esfor~os para que a 
referido missoo desloque-se a Cabo Verde oindo 
em 1979. 

1 . 6 Vindo a Cabo Verde de dois extensionistos 
rurois brosileiros, urn com experiencio no cam
po do bem-estor social e outro fomiliorizodo com 
o trobolho junto a pequenos produtores, por urn 
periodo oproximodo de 3 meses. Esso missoo se
ra reolizodo 0 mois breve possivel e dedicor-se-a, 
fundomentolmente, a coloboror no estruturo~oo 
do Servi~o Nocionol de Extensiio Rural. 

1 . 7 Est6gios Tecnicos no Brasil 

a) Urn tecnico de nivel medio em estobelecimen
tos produtores de frongos de corte. As duos par
tes concordaram em desenvolver esfor~os para 
que esse estagio ocorro em 1979, com umo du
ro~oo a ser ocertado, oportunamente, pelos au
toridades cobo-verdionas e brosilei ros. 

b) Urn tecnico medio em agriculture e pasta
gens em zonas aridos. A porte brosileiro ficou 
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de estudor as possibilidades existentes inferno
mente e contotor posteriormente as outoridodes 
de Cabo Verde. 

c) Urn tecnico de nivel medio em experimento
~oo de cono-de-o~ucor. A porte brosileiro com
prometeu-se a examiner a possibilidode e a res
ponder 0 mois rapido possivel. 

d) Urn tecnico de nivel medio em instola~oo e 
exploro~i:io de pequenos unidodes de loticfnios. 
A porte brosileiro comprometeu-se a consultor a 
Escolo de loticinios Candido Tostes, quonto a rea
lizo~oo do referido estagio. 

e) Urn tecnico de nivel medio em iLdustriolizo
~00 do carne de porco. A porte brosileiro com
prometeu-se a estudar a viobilidode de reoliza~oo 
do estagio. 
l . 8 As duos partes concordarom em que seja 
incrementotdo o interc5mbio de material diverso, 
respeitonte a publico~oes teen icos, informo~oes 
bibliogr6ficos, filmes, etc. 

2. Setor Pesca 

2 _ 1 A Superintendencio de Desenvolvimento do 
Pesco (SUDEPE), manifestou-se favoravelmente em 
identicas possiveis areas de coopera~i:io tecnica e, 
para tonto, esta procedendo oo reexome do pro
jeto de distribui~oo de peixe em gelo, opresento
do pelo Governo de Cabo Verde. 

2 _ 2 Ainda no ambito do mesmo projeto, a de
lega~oo brosileiro comprometeu-se a submeter 
as autoridades competentes a questoo relative 
ao fornecimento dos equipamentos necessaries 
a perfeita instala~oo do mesmo. 

3. Saude 

Foram discutidos em pormeno;es os seguintes 
pontos: 

3. 1 Fornecimento de vacinos para a realiza~oo 
do programa Cabo-verdiano de vacino~oo. 

A delega~iio brasileira informou que as vacinas 
poderoo ser fornecidas a pre~o de custo atraves 
do Central de Medicamentos (CEME) dentro de 
curta prazo, com exce~oo das vacinas antip6lio 
e dupla, das quais o Brasil e importador. 
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3. 2 Equipamenta para 5 postos sanitarios. 

tudor a possibilidade de fornecimento do equipa
mento solicitado, a partir do proximo ano. 

3. 3 Fornecimento de medicamentos. 

A deleg:J~ao brasileira informou do possibilidode 
de doa~oes de medicamentos em casos de emer
gencia e do disposi~iio do CEME em fornecer os 
produtos fabricados nos Laboratories a ela ades
tritos a pre~o de custo, esclarecendo que os 
contatos para a concretiza~oo seriom efetuados 
pela Empresa Publica de Produ~iio e lmporta~ao 
de Medicamentos (EMPROFAC) atraves das via~ 
diplomaticas. 

3. 4 Educa~ao sanitaria. 

A delega~iio brasileira ofereceu ao Governo de 
Cabo Verde um conjunto de material didatico e 
audiovisual incluindo publica~oes, filmes e cas
sates sobre programas de educa~ao em Saude 
Publica. 

lnformou ainda do vinda do Dra. Rosa Pamoni 
Pimont - Diretora do Divisao Nacional de Sou
de ainda este ano que apoiara o desenvolvimento 
do programa de educa~ao sanitaria. 

3. 5 Produ~ao e controle de medicamentos. 

No ambito de produ~ao de medicamentos, a de
lega~iio brasileira informou do possibilidade de 
concessoo de estagios a serem definidos median
te indica~ao oportuna. 

No ambito de controle de medicamentos infor
mou que seriam concedidos estagios para 2 te
nicos medias por um periodo de 2 meses e de 
um quimico por um periodo de um mes no ln"Sti
tuto Oswaldo Cruz que poderia ser iniciado a 
partir de 6 de outubro e no Institute de Quali
dade de Medicamentos a partir de 24 do mesmo 
mes. 

A delega~iio brasileira se propos estudor o pos
sibildade de inclusiio de um item sobre equipa
mentos indispensaveis ao projeto de treinamefito. 

A delega~iio cabo-verdiana mostrou interesse no 
vinda do farmaceutica Ora. Teresa Cynino para 
apoiar o setor farmaceutico, por 2 meses. 

A delega~oo brasileira informou que seriam fei
tos todos OS COntatos necessarios a SUO concre
tizo~ao, oindo este ono. 

3. 6 Assistencio tecnica em Saude Mental 

A delega~oo brasileira informou do vindo do Dr. 
Jeronimo Alves Barbosa por um ano, dentro de 
30 dios, e do Dr. Jorge Alakja por um periodo 
inicial de 4 meses, em epoca a ser determinado 
pelas duos partes. 

3. 7 Forma~oo de quodros 

a) Forom solicitados estagios em Saude Publi· 
co para um medico e dois enfermeiros. 

A delego~iio brasileira informou que seriom con
cedidas balsas para o curso basico do Escolo 
Nacional de Saude Publica do Rio de Janeiro por 
um periodo de 4 meses e no Curso de Saude Pu
blico do Universidade de Sao Paulo por um pe
riodo de 6 meses. 

b) No area do Pediatric foi solicitoda pelo de
lega~ao cabo-verdiana estagios para duos enfer
meiros no Institute de Medicine lnfantil de Per
nambuco no campo de Medicino Social e Comu
nitaria. 

A delega~ao brosileira informou que, poderio ha
ver uma coincidencia com os estagios no area 
de Saude Publica acimo citodos. 

Todovia em coso contrario, serio estudodo a pos
sibilidade de concessao de estagios no proprio 
Institute. 

c) A delego~ao cabo-verdiana mostrou interes
se em obter no dominio do Engenhario Sani
taria. 

A delega~iio brasileiro informou do possibilidode 
do efetua~iio do estagio no CETESB - Companhia 
do Saneomento e Tecnologio de Sao Paulo em 
epoca a ser definido pelos duos partes. 

d) Formo~ao de odministrodores hospital·ores: a 
solicito~oo feito pelo delega~ao cobo-verdiono. 

A delego~ao brasileiro informou que o curso de 
odministrador hospitalar e de p6s-groduo~oo, 
pelo que procuroria obter os informa~o·es ne-
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cessanas no sentido do possibilidade de formar 
nesse campo tecnicos medios administrativos. 

e) Ainda no dominio de formo~ao de quodros, 
{I delega~ao brosileira informou do possibilidode 
de promover estagios para especiolizo~ao de en
fermeiros no NUTES - Nucleo de Enfermagem 
do Universidade Federal do Rio de Janeiro, por 
periodos de 4 a 6 meses. 

3. 8 Assistencia Tecnico no Constru~ao Hospitalar 

A delega~ao brasileira informou do vinda de urn 
engenheiro civil com experiencio em constru~oes 
hospitolores por urn periodo de 4 o 6 meses, se 
possivel aindo este ano em epoco o ser definida 
pelas duos partes. 

4. Obras Publicas 

4. 1 Coopera~Cio no implanto~ao de umo esco
la de forma~ao de operarios especializados em 
constru~ao civil e metol-mecanica. 

Devendo o Governo do Republica de Cabo Verde 
constituir no segundo semestre de 1980 uma es
cola destinado o formo~Cio de operarios especia
lizodos em constru~ao civil e em metol-meconi
ca, as duos delega~oes concordarom que o 
SENAI cooperora com o Ministerio das Obros Pu
blicos do Republica de Cabo Verde nos seguintes 
set ores: 

a) forma~ao de monitores em constru~ao civil 
e metal-mecanica. 

0 Governo de Cabo Verde solicitou ao Governo 
brosileiro a concessao de 26 balsas para esta
giarios, sendo 17 no setor de constru~oo civil e 
9 no setor metal-mecanico. 0 SENAI se compro
mete o receber ainda no corrente ano de 1979, 
10 estagiarios, ficando estobelecida que a soli
cito~ao relative o forma~ao dos restantes de
zesseis sera encaminhada quando do vindo a Ca
bo Verde do missao tecnica do SENAI, a fim de 
se determinor o periodo mais conveniente em 
1980 e o perfil do curso {I ser ministrado. 

b) A missao do SENAI/SENAC tambem exami· 
nora a questao do formo~ao de supervisores de 
nivel superior com a finalidode de formor pes
sool habilitado 6 forma~ao do curricula e do 
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metodologio de ensino para a escola tecnica oci
ma mencionado. 

c) A vinda de urn engenheiro civil e de urn en
genheiro meconico o Cabo Verde para o enquo
dramento dos monitores formados e o lon~omen
to do Escola sera tambem estudada durante a 
visita do referida missao. 

4. 2 Laborot6rio de Geotecnia e Materiois de 
Constru~ao. 

A delego~Cio do Brasil informou a delega~ao de 
Cabo Verde de que o Funda~ao Universidade de 
Sao Paulo - FUNDUSP - e o Institute de Pes
quisas Tecnol6gicos - IPT -, vinculodos 6 Uni
versidode de Sao Paulo - USP -, jci se manifes
taram positivamente quonto a cooperar com Ca
bo Verde no setor de laborat6rio de Geotecnia 
e Materiais de Constru<;ao. Acrescentam aquelas 
entidodes que estao procedendo oo exame do 
projeto opresentado por Cabo Verde e deverao 
oferecer brevemente umo resposta sobre o al
conce das atividodes o serem desenvolvidos. 

5.1 Acordos de Transporte Maritima e Aereo 

Entendimento de 28 de abril de 1977 e no qua
dro do ortigo VII do Tratado de Amizade e Coope
~ao, as duos delega~oes convieram em envidar 
esfor~os para a institucionaliza~ao das rela<;oes 
bilaterais no campo dos transportes e comunica
<;oes, visando, especificamente, 6 retomada, por 
parte de empresas brasileiras, de utiliza~ao do 
Porto Grande de Sao Vicente e do Aeroporto ln
ternacional Amilcar Cabral, na llha do Sal. Nes· 
se contexte, a delega<;ao cabo-verdiana fez en
trego de projeto de Acordo de Transportes Ma
ritimes entre o Brasil e Cabo Verde, anexando a 
este relat6rio, o qual sera encaminhado pelo par
te brasileiro as autoridades competentes do Bra
sil para o devido exame. A delega~ao cabo-ver
diono informou, oindo, que opresentara oportu
namente, por via diplomatico, projeto de ocordo 
no campo dos transportes aereos, que sera igual
mente encaminhodo oo exame das outoridodes 
competentes brasileiros. 

5. 2 Plonejomento de Tronsporte 

5. 2.1 No campo do planejomento de Trans por
te, a delega~ao brosileira informou das seguin
tes possibilidades de coopero~ao: 
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a) participa~iio de urn tecnico cabo-verdiano no 
Curso de Planejamento de Transportes a ser rea
lizado pela Empresa Brasileira de Planejamento 
de Transportes - GEIPOT - no periodo de se
tembro a novembro do corrente ano em Brasilia; 

b) concessiio de estagios em empresas brasilei
ras de transportes, cobrindo as areas de adminis
tra~iio, planejamento e pesquisa em transportes 
urbanos. 

5. 2. 2 A delega~iio cabo-verdi ana manifestou 
igualmente interesse em incentivar o intercam
bio de publica~oes tecnicas e cientificas referen
tes ao setor. 

5. 3 Forma~iio Profissional 

No dominio do forma~iio profissional, a delega
~iio cabo-verdiana manifestou o desejo de dar 
continuidode oos progromas de trein-amento nos 
seguintes areas: 

a) marinha mercante (forma~iio de oficiois de 
ponto e de maquinos); 

b) aeronautica e avia~iio civil (forma~iio de pilo
tos, mecanicos e controladores de tr6fego aereo); 

c) administra~iio portuaria (forma~iio de tecni
cos de nivel medio); 

d) correios e telecomunica~oes (forma~iio de 
tecnicos de nivel medio) 

A delega~iio brasileiro informou que as autorida
des brasileiras competentes examinariio as pos
sibilidades de atender as solicita~oes acimo tiio 
logo o Governo de Cabo Verde apresente os can
didates e defina o nivel e o perfil do estagio 
desejado. 

6 Coopera~iio Finonceira 

6.1 Abertura de linha de credito 

Avancando nos entendimentos relativos a abertu
ra d~ uma linha de credito destinoda a aquisi
~iio, par parte de Cabo Verde, de bens e servi~os 
brosileiros, a delega~iio cabo-verdiana, a pedido 
do porte brasileira, fez entrega de uma rela~iio 
provis6ria - e de carater indicativa - de bens 

cuja importa~iio e considerada prioritaria pelo 
Governo de Cabo Verde. 

A delega~iio brasileira afirmou que, dentro do 
espirito de coopera~iio e amizade que anima as 
rela~oes entre os dois poises, o Governo brasi
leiro envidara todos os esfor~os no sentido de 
apresentar urn proj'eto de Convenio de Credito 
que contemple condi~oes as mais favorecidas, no 
intuito de prestar urn concurso eficaz aos an
seios de desenvolvimento do Republica de Cabo 
Verde. 

6. 2 Opera~oes Triangulares 

A delega~iio brasileira manifestou o interesse do 
Brasil em participar de projetos de desenvolvi
mento em Cabo Verde em cujo financiamento es
tejam envolvidos terceiros poises ou organizo
~oes internacionais. 

6. 3 Coopera~iio Bancaria 

As duos partes convieram ainda em promover 
uma colabora~oo mois estreito entre as institui
~oes boncarias internacionais. Neste setor, a 
delega~iio cabo-verdiana monifestou interesse 
em envior estogiarios para treinomento no Bon
co do Brasil. Os niveis de treinomento seriam 
oportunomente indicodo~ pelo Governo cabo-ver
diono. A delego~iio brasileira informou que o 
assunto sera onolisado com aten~iio tiio logo sejo 
recebida a proposta cabo-verdiana. 

7. Opera~oes Comerciois 

7. 1 A delega~iio cabo-verdiana comunicou o in
teresse de seu Governo em odquirir do Brasil urn 
navio de cerca de 5.000 tpb, com ate 4 (quatro) 
onos de uso, com finonciamento dentro do linho 
de credito a ser aberto para a compra, por par
te de Cabo Verde, de bens e servi~os de origem 
brasileira. A delega~iio brasileira afirmou que o 
interesse cabo-verdiano sera levado em conside
ra~iio no projeto de Convenio de Credito a ser 
apresentado pelo Brasil. 

7. 2 A delega~iio brasileira informou a porte 
cobo-verdiana de seu interesse em que fosse es
tudado pelos autoridades competentes de Cabo 
Verde a possibilidade de fornecimento, pelo 
Coso do Moedo do Brasil, de produtos de sua fa
brico~iio, tois como passaportes, papel-moedo, 
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moedas metolicas, selos postais e fiscais e outros 
documentos de valor. A delega~Cio cabo-verdia
na tomou nota do interesse brasileiro, que sera 
examinado pelas autoridades competentes de 
Cabo Verde. 

7.3 As duos partes convieram, ainda no domi-
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nio das opera~oes comerciais, em seu mutuo in
teresse na participa~Cio da empresa brasileira em 
projeto de constru~Cio de hotel na llha do Sal. A 
esse respeito, as duos delega~oes anotaram com 
satisfa~ao que entendimentos sobre o assunto jo 
estoo se procedendo entre as autoridades com
petentes cabo-verdianas e uma empresa brasileira. 
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no brasil, o ministro dos neg6cios 
estrangei ros do japao 

Discursos dos Ministros dos Rela~oes Exteriores 
do Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro, e dos Neg6cios 
Estrangeiros do Japiio, Sunao Sonoda, no Palacio do ltamaraty 
em Brasilia, em 16 de agosto de 1979, por 
ocasiiio de almo~o oferecido oo Chanceler japones e a 
sua comitiva, composta de tres Ministros e um Vice-Ministro. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Senhores Ministros de Estado, 

0 Governo brasileiro sente-se honrado com a rea
liza~ao, pela primeira vez, em Brasilia, da Reu
niao Consultive Ministerial Brasii-Japao. Muito 
apreciamos a relevante participa~ao do Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros do Japao, Senhor Sunao 
Sonoda, em visita oficial, e dos Ministros Michio 
Watanabe, da Agriculture, Floresta e Pesca, do 
Ministro Masumi Esaki, do Comercio lnternacional 
e do Industria, do Ministro Kinji Moriyama, do 
Transporte, do Vice-Ministro Takehiro Sagami, 
que representa o titular do pasta das Finan~as. 

Ao acolher hoje, nesta Coso, tao ilustres repre
sentantes japoneses, desejo manifestar-lhes mais 
uma vez a amizade e hospitalidade do povo bra
sileiro. 

A presen~a de Vossas ExceiEmcias no Brasil con
firma a necessidade do contato frequente e dire-

to entre os responsaveis pela alta administra~ao 
dos dois poises. Estou convencido de que as rela
~oes entre o Brasil e o Japiio seriio beneficiaries 
desse contato pessoal. 

A colabora~ao entre o Brasil e o Japao repousa 
historicamente - e assim deve ter seguimento -
em bases concretes e estaveis: trata-se de uma 
associa~iio entre parceiros que se estimam, para 
beneficia mutuo. Nosso dialogo, isento de confli
tos, se fundamenta no genuino respeito de um 
pais pelo outro, e na irrestrita considera~iio dos 
respectivos interesses e aspira~oes nacionais. 

0 mundo, hoje, est6 a exigir imagina~ao e capa
cidade de iniciativa. A realidade em transi~iio 

impoe-nos frequentes desafios de adapta~ao e de 
progresso. ~ indispens6vel, assim, que a coopera
~iio bilateral niio perca de vista o dinamismo de 
nossos interesses e se coloque na perspective de 
Iongo prazo. Brasil e Japao niio tem recuado 
diante de obstaculos conjunturais em seu esfor~o 
para ampliar as areas bilaterais de coopera~ao. 
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Niio tern faltado aos dois povos lucidez e cora
gem para levar adiante inumeros projetos con
juntos. A USIMINAS e, jo, exemplo clossico de 
realiza~iio concreto do convergencia de vontade 
e interesses brasileiros e japoneses. 

A visita do Presidente Ernesto Geisel ao Japiio, 
em 1976, veio acrescentar ao elenco do coopera
~iio nipo-brasileira uma impressionante lista de 
projetos binacionais, cuja implementa~oo esto em 
curso. 

A presen~a, ano passado, no Brasil, de suas Alte
zas lmperiais, o Principe Herdeiro Akihito e a 
Princesa Michico, durante as comemora~oes do 
septuagesimo aniversorio do chegada dos primei
ros imigrantes, contribuiu para ressaltar a impor
tancia daquela etapa humana do hist6ria das re
la~oes entre Brasil e Japoo. 

0 Brasil tern sido receptive, em momentos nos 
quais 0 Japoo se interessou especialmente, as 
iniciativas japonesas. Capitais e homens japone
ses foram aqui bern recebidos e integraram-se no 
esfor~o brasileiro de desenvolvimento. Multipli
cou-se o capital japones e as mulheres e os ho
mens que aqui se fixaram adotaram a nova pel
tria, que e hoje a de nacionalidade de seus des
cendentes. 

~ extremamente oportuna a realiza~io, neste 
momento, da Segunda Reuniio Consultiva Minis
terial Brasii-Japio. A avalia~io periodica de nos· 
so relacionamento, dentro de uma visio de con· 
junto, certamente concorrerci para renovar a von· 
tade politica capaz de assegurar o dinamismo 
da coopera~io economica e do intercambio co
mercia! entre os dois paises. Nio podemos nos 
contentar com as metas jci atingidas, sob pena 
de nio correspondermos a expectativa que a den· 
sidacle do nosso relacionamento permitiu aos dois 
povos. Cabe a Reuniio Consultiva a responsabi· 
lidade de intensificar o nosso alto nivel da coo· 
pera~io bilateral, identificando novas frentes para 
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sua expansio e desenvolvimento, e impulsionan· 
do a colabora~io nos campos economico, cienti· 
fico e tecnologico. 

Senhores Ministros, 

0 diologo entre nossos Governos niio se esgota 
no plano bilateral. A causa do paz reclama o 
diologo e servir a causa do paz e para o Brasil 
- como para o Japoo - urn compromisso cons
titucional. A complexidade do quadro internacio
nal contempordneo noo e urn incentive ao isola
menta, mas urn desafio coda vez maior de pre
sen~a e de participa~iio. 

Brasil e Japoo devem encontrar novos pontos de 
contato para urn diologo frutifero e construtivo. 
~ meu desejo que as nossas conversa~oes forne
~am contribui~oo positiva a coopera~oo entre 
nossos Governos, tanto no plano internacional, 
quanta no esfera bilateral. Creio que a visita de 
too ilustre comitiva e mais uma etapa no cami
nho promissor do convivio nipo-brasileiro. 

Com esses votos, permitam-me erguer minha ta~a 
num brinde pela saude de Vossas Excelencias e 
pela prosperidade do grande na~oo japonesa. 

CHANCELER JAPONtS 

Excelentissimo Senhor Ramiro Saraiva Guerreiro, 
Ministro das Rela~oes Exteriores; 

Dignissimas Autoridades presentes; 

Desejo expressar, neste momenta, no qualidade 
de representante do comitiva japonesa, meu pro
funda agradecimento pelas palavras gentis de 
Vossa Excelencia. 

Quero agradecer, tambem, a Sua Excelencia o Pre
sidente Jooo Baptista Figueiredo, a Vossa Exce
lencia, Senhor Ministro, e a todas as demais 
autoridades brasileiras, pela calorosa recep~oo 
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com que fomos distinguidos por parte do Gover
no brasileiro. 

Pela primeira vez em minha vida pisei o solo de 
Brasilia, a convite do Governo brasileiro, e pude 
constatar por que esta bela cidade e conhecida, 
com muita propriedade, como a "capital do se
culo XXI". No realidade, estou impressionado 
com o planejamento, urbaniza~iio e funcionalida
de desta esplendorosa cidade edificada em pleno 
cerrado, onde a beleza do concreto se desenvolve 
em harmonia com o verde e colorido do natureza. 
Ao verificar, in loco, este arrojado empreendi· 
mento, cresceu minha admira~ao pelo esfor~o do 
Governo e do povo brasileiros que, no curto es· 
pa~o de tempo de vinte anos, construfram uma 
cidade que deslumbra por suas linhas modernas 
e tra~ado original, a par de uma febril ativida
de e pujan~a que a projetam, altiva, para en· 
frentar os grandes desafios do futuro. 

Este desenvolvimento surpreendente do capital, 
no entanto, e uma proje~ao natural do extraordi
n6rio impulso que a economia brasileira vem ex
perimentando nestes ultimos anos. Neste sentido, 
nao h6 exagero em afirmar que o Brasil, cujo 
territ6rio e vinte e tres vezes maior do que o do 
Japao, promoveu, de forma dinomica, um dos 
mais nobres programas de desenvolvimento glo
bal que a hist6ria humana jamais testemunhou. 
Penso que uma das razoes que contribuiram para 
que o Brasil atingisse o est6gio de desenvolvi
mento atual, foi a ado~ao de uma magnonima 
politico de imigra~ao. 

Tendo como alicerce maior uma perfeita e inve
j6vel unidade de seu povo, no processo de cons
tru~ao do pais, desde o seculo XIX que o Brasil 
vem aproveitando, com rara sabedoria, os re
cursos humanos dos imigrantes de outros poises, 
cujas virtudes fundamentais sao a coragem e a 
for~a de vontade. 

Esta atitude generosa do Na~iio brasileira propi
ciou o surgimento de uma nova sociedade, enri· 

quecida pela tradi~ao e cultura de vanas ra~as, 

adequando suas atividades e interesses a reali
dade nacional e materializando, assim, aquele 
ideal expresso no ditado de que o mundo e um 
s6. lsto deve ser motivo de orgulho para todos 
os brasileiros, e tem suscitado profunda admira
~ao por parte de outros povos. 

Fiquei profundamente sensibilizado quando o ex
Presidente Geisel, em discurso pronunciado por 
ocasiao do 70.0 Anivers6rio do lmigra~ao Japone
sa, afirmou que a maior contribui~ao feita pelo 
Japiio ao Brasil foi o envio de seus emigrantes. 
Ao mesmo tempo, sinto orgulho em constatar que 
tanto aqueles como seus descendentes brasilei
ros vem contribuindo, de maneira eficaz, para o 
progresso deste imenso pais. 

As rela~oes entre o Brasil e o Japiio, iniciadas 
h6 setenta anos quando o primeiro contingente 
de imigrantes japoneses chegou ao Brasil, estao 
hoje fi rmemente enraizadas por indestrutiveis la
~os de amizade. Esta uniao de dois poises anti
podes, de ra~a. cultura e costumes tao divergen
tes, forjada no curta espa~o de tempo de setenta 
anos, merece registro especial nos anais do his
t6ria do humanidade como evento de incompa
r6vel sucesso. Minha gera~iio reconhece os es
for~os empreendidos por seus antecessores, e es
t6 consciente do necessidade de prosseguir, com 
todo o vigor, no constru~ao de um relacionamento 
coda vez mais nobre e fecundo. 

0 Brasil ja conquistou um Iugar de respeito e 
admira~io no cenario mundial das Na~ies, e e 
ind1scutivel sua for~a de lideran~a no mundo 
atual. Unidos por sua traditional postura de res
peito as liberdades fundamentais do ser humano, 
o Japio e o Brasil, estreitando sempre mais suas 
rela~ies cte coopera~ao mutua, poderao oferecer 
ao mundo uma contribui~ao substancial para con
solidar as aspira~ies mais sublimes cte todos os 
povos do planeta - paz:, harmonia e prosperi
dade. 
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Neste sentido, desejo que a reolizo~ao do Segun
do Reuniao Consultiva Ministerial Nipo-Brasilei
ra produza os resultados que todos esperamos, 
e constitua uma etapa significativa nos rela~oes 

de coopero~Cio bilateral entre o Japao e o Brasil. 

Gostaria que todos os presentes brindassem co
migo a saude pessoal de Sua Excelencia o Presi
dente Joao Baptista Figueiredo, a prosperidade 
do Brasil e ao incremento das rela~oes nipo-brosi
leiras. 

a segunda reuniao consultiva 
ministerial brasil-japao 

Discursos dos Chanceleres Saraiva Guerreiro e Sunao 
Sonoda, e dos Ministros do Fazenda, Karlos 

Rischbieter, do Agricultura, Reflorestamento e Pesca, 
Michio Watanabe, dos Transportes, Eliseu Resende, do 

Comercio International e Industria, Masumi Esaki, 
do Agricultura, Angelo Amaury Stabile, dos Transportes, 

Kinji Moriyama, das Minas e Energia, Cesar Cals, do 
Industria e do Comercio, Joao Ccimilo Penna, e do 

Vice-Ministro das Finan~as, Takehiro Sagami, no Palacio do 
ltamaraty em Brasilia, em 16 de agosto de 1979, por ocasiCio 

do segundo Reuniiio Consultiva Ministerial Brasii-Japiio. 

SARAIVA GUERREIRO 

Senhores Ministros de Estado, 

~ com grande satisfa~ao que damos as boas vin
das a Vossas Excelencias, ao inaugurarmos os tra
balhos do II Reuniao Consultiva Ministerial Brasii
Japao. 

Previsto no Declara~Cio Conjunta firmada entre os 
dois Governos em 1974, esse mecanismo de con
sulta reflete o nivel de importancia das rela~oes 
entre o Brasil e o Japao. Com efeito, a intensida
de do nosso relacionamento bilateral e a proje~Cio 
de ambos os poises no cenario mundial estavam 
a exigir o estabelecimneto de urn quadro institu
cional que permitisse o exame sistematico das re
la~oes nipo-brasileiras no mais alto nivel gover
namental. 

A convivencia entre o Brasil e o Japao, apesar de 
nossas poucas decadas de hist6ria comum, do di
versidade hist6rico-cultural e do distanciamento 
geogr6fico, tern sido muito positiva e marcado 
por uma coopera~Cio, que, nos ultimos tempos, 
ganhou abrangencia e envergadura. 
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0 clima favoravel no relacionamento bilateral, o 
dialogo entre os dois povos e entre os dois Go
vemos niio decorrem do acaso. Estimulado pela 
ausencia de dificuldades politicas bilaterais, o en· 
contro de interesses naciona!s nos permitiu cons· 
truir, em bases solidas, uma coopera~iio frutifera 
no presente e antever promissoras perspectivas 
para o futuro. 

Temos, por outro lado, plena consciencio dos 
ingentes problemas economicos com que o mundo 
se depara. Em virtude do progressive interdepen
dencia que caracteriza a sociedade internacional, 
esses problemas exigirfio urn esfor~o coletivo para 
a sua solu~ao, no qual os poises desenvolvidos, 
por for~a do propria dimensao de suas economias, 
tern uma responsabilidade crescida. Poises devo
tados a causa do paz, sempre dispostos a propug
nar pelo entendimento sem preconceitos entre as 
na~oes, abertos a compreensao das muta~oes do 
realidade internacional, Brasil e Japao devem, 
tambem, orientar seus interesses nacionais em 
favor de uma nova ordem economica internocio
nal eqiiitativa. 

Os trabalhos da I Reuniao Consultiva Ministerial, 
realizada, em 1976, no contexto do visita do Pre-
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sidente Ernesto Geisel oo Jopao estiverom per
meodos por essos ideios e tronscorreram dentro 
desse espirito. Naquela oportunidade, os dois Che
fes de Governo reconhecerom que os resultados 
da Reuniao iriom contribuir para impulsionor o 
relocionamento e a coopero~ao entre Brasil e 
Jopao. 

A realiza~ao, agora, da II Reuniao Consultiva Mi
nisterial · reflete o empenho de nossos Governos 
em consolidor este mecanisme como foro para en
contros construtivos e froncos dos respectivos 
interesses nocionois, no qual as oportunidodes 
de coopero~ao possom ser explorodos e equocio
nodos a partir do perspectivo global dos relo~oes 
nipo-brosileiros. 

0.> setores governomentois oqui representodos es
pelhom o grou de complexidode e diversifico~ao 
do relocionomento bilateral. Por suo vez, o te
mario desto II Reuniao Ministerial opresento 
como pontos focois a coopero~ao, nos mois vo
riodos areas, entre OS dois poises e 0 intercom
bio comerciol. Guordo, portonto, estreito relo~ao 
com o encontro anterior, reolizodo em Toquio. No 
entanto, tendo em vista as alte~ies de c:urso 
oc:orridas nas diretrizes de ambos os Governos 
em fun~iio das suas atuais prioridades e da pre
sente c:onjuntura mundial, devemos proc:urar iden
tific:ar no c:ontexto das perspectivas de politic:a 
ec:onomic:a setorial e global - que seriio, a se· 
guir, apresentadas pelos Ministros aqui presentes 
- novos Parimetros para a c:oopera~iio bilateral. 
Nos entendimentos preliminares, ja foi possivel 
entrever novos projetos em que a c:olabora~iio 
nipo-brasileira poder1a ser hn}lenrd!ntada, espe
c:ialmente nos setores agricola, de minera~iio e de 
transportes. 

Niio se esgoto nesses compos a nosso torefo. 
E indispensavel que a desejado exponsao do nos
so relocionamento se fo~o, em todos os setores, 
de forma harmonica. Assim, umo vez detectodos 
desequilibrios ou distor~oes, devemos empenhor 
nosso criotividode e firmezo no corre~ao desses 
desafios. 

Nosso comercio bilateral exige especial esfor~o 
nesse sentido, de modo que ocomponho do mo
neiro mois fiel a evolu~iio do economio dos dois 
poises. 0 Brasil tern conseguido tronsformor suo 
economio e diversificor ocentuodomente suos ex-

porto~oes de produtos industriolizodos. E necessa
ria que a pauto de trocas entre o Brasil e o Ja
piio tombem venho a refletir progressivomente a 
reolidode do proprio desenvolvimento brosileiro, 
otroves de urn esfor~o comum que goronto moior 
ocesso de bens monufoturodos brosileiros oo gran
de e prospero mercodo niponico. 

Cabe-nos, iguolmente, otivor certos areas do re
locionomento bilateral, onde omplos possibilida
des de coloboro~iio - como nos setores cientifico 
e tecnologico - tern deixodo de ser odequada
mente oproveitodos. 0 Governo brosileiro consi
dero que entendimentos nesses setores devem ser 
intensificodos a fim de ol~a-los oo nivel do co
loboro~iio existente em outros areas. 

Convido, portonto, os Senhores a empreenderem 
a mois amplo discussao de todos os compos de 
relevdncio para o futuro dos relo~oes nipo-brosi
leiros, sem esquecer que somos porceiros em em
preso que tronscende os limites de nossos inte
resses biloterois. Brasil e Jopiio tern provodo a 
viobilidode de urn entendintento hormonioso e 
mutuomente proficuo entre poises desenvolvidos 
e poises em desenvolvimento. 

SUNAO SONODA 

Excelentissimo Senhor Ministro dos Relo~oes 
Exteriores; 

Excelentissimos Senhores Ministros de Estodo; 

E para mim motivo de muito alegria a realizo~ao 
desto II Reuniiio Consultive Ministerial. 

No quolidode de representonte do comitivo japo
neso, gostorio de expressor nosso profundo ogro
decimento oo governo brosileiro pelo esfor~o e 
empenho no preporo~iio desto Reuniiio, que sem
pre desejomos fosse reolizodo, devido a impor
toncio de nossos relo~oes com o Brasil. E suo rea
lizo~iio, exotomente no periodo de tronsi~ao da 
decodo de setento, tern urn significado historico. 
As ideios expostos nesto Reuniiio seriio por nos 
devidomente opreciodos, para fixor a diretriz 
principal dos relo~oes nipo-brosileiros 0 medio e 
a Iongo prozo, visondo a decado de oitento. 

Como primeiro orodor do comitivo joponeso, de
sejo, em primeiro Iugar, obordor a posi~iio fundo-

85 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

mental do diplomacia japonesa, de modo parti
cular no que diz respeito ao setor economico. Em 
seguida, farei uma breve analise das rela~oes eco
nomicas entre o Japao e o Brasil. 

Depois do ultima Guerra Mundial, o governo ja
pones tomou a firme decisao de sobreviver como 
urn pais padfico, alicer~ando nossa prosperidade 
e seguran~a no progresso e no paz mundial. Em 
conseqiiencia, a economic japonesa sofreu uma 
r6pida expansao e ocupa, hoje, o segundo Iugar, 
entre as Na~oes do mundo ocidental, logo depois 
dos Estados Unidos. 

0 Japao, atualmente, depende de ate 75% dos 
recursos de energia do exterior, razao por que 
sua sobrevivencia s6 poder6 ser conseguida atro· 
ves de uma interdependencia harmonica interne· 
cional. 

Por outro lado, as expectativas dos outros poises 
em rela~Cio ao Japao e nossa responsabilidade no 
cen6rio mundial estao crescendo no medida em 
que aumenta nosso peso no economic do mundo. 

Estou convencido de que nossa diplomacia b6sica 
deve fundamentar-se no reconhecimento de nossa 
interdependencia na sociedade internacional, e no 
determina~Cio em assumir nossa responsabilidade 
e desempenhar nosso papel, resultantes do poder 
economico e do posi~Cio que nosso pols conquis
tou no cenario mundial das Na~oes. 

Nesta linha de pensamento, o Japao vern fazendo 
esfor~os no sentido de que seja fortalecido urn 
sistema de livre comercio internacional, evitando 
tendencies de protecionismo. Nos negocia~oes do 
Tokyo Round, o Japao empenhou-se para que 
fosse firmado urn acordo final neste sentido. 
Quanta a questao Norte-Sui, tambem desempe
nham papel ativo, atraves da participa~Cio do 
Primeiro Ministro Ohira na 5.° Conferencia do 
UNCTAD, realizada em maio passado em Manila, 
para que fosse encontroda uma solu~Cio adequada 
a seus problemas. Ainda, na Reuniao de Cupula 
de T6quio, em junho passado, o Japao apresen
tou urn painel de sugestoes para superar o pro
blema energetico e a infla~Cio - que estao a afli
gir a economic mundial - bern como fez renovo
des esfor~os na busca de solu~oes para a questao 
Norte-Sui. 
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0 Japao pretende dar continuidade a esta politi
co de porticipa~Cio ativa visando neutralizer as 
dificuldades da economic mundial, a maioria das 
quais esta a exigir medidas de Iongo prazo. Sen
do o Japao urn pais recentemente industrializado, 
olhamos com simpatia as justas aspira~oes de 
progresso e autonomic de suas economics por 
parte dos poises em desenvolvimento. ~ respon
sabi lidade das Na~oes desenvolvidas corresponder 
as expectativas daqueles poises. Coerente com 
este pensamento, o governo japones pretende 
continuer sua politico de coopera~Cio por meio 
de medidas que visem estimular os esfor~os em
preendidos por parte dos poises em desenvolvi
mento, tais como a transferencia de capital e tec
nologia. Ao mesmo tempo, gostaria de ressaltar a 
importoncia da firme determina~Cio do progresso 
e conseqiientes esfor~os por parte destes poises e 
enfatizar a necessidade de estes desempenharem 
seu papel e assumirem suas respons.abilidades 
face ao controle do economic mundial, no mesma 
medida em que aumenta o seu poder economico. 

Agora, no que diz respeito as rela~oes do Am6ri
ca latina com o Japao, constato com muita sa
tisfa~Cio que e coda vez mais solido a tradicional 
amizade entre nossos poises, nao obstante a dis
toncia geogr6fica que os separa. 

De urn lado, os poises latino-americanos com 
seus abudantes recursos naturais e possibilidades 
ilimitadas de desenvolvimento, devido as suas vos
tas fronteiras; de outro lado, urn pais de peque
nas dimensoes e carente de recursos naturais, 
mas que atingiu urn est6gio de avan~ada tecno
logia. Conscientes desta realidade, e baseados nu
ma rela~Cio de amizade e confian~a reciprocas, 
nossos poises caminham de moos dodos, na con
di~Cio de parceiros naturais que se complemen
tam, objetivando assegurar o progresso e bern
ester de seus povos. Penso que e de sumo impor
toncia que tais rela~oes entre a America latina 
e o Japao sejam desenvolvidas dentro de urn prin
cipia de profunda respeito e complete harmonia. 

Dentro deste panorama, as rela~ies de coopera
~iio entre o Japiio e o Brasil sofreram um extraor
dincirio impulso com a visita do ex-Presidente 
Geisel ao nosso pais, a qual foi seguida por uma 
intensa agiliza~iio de interc&mbio pessoal, em 
todos os niveis de atividade. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

No entanto, entendo que niio e adequado esta· 
belecer-se idintica politica de relacionamento en
tre o Japiio e todos os paises da America Latina, 
dado que o Brasil e atualmente um dos paises 
mais avan~ados da regiiio. Pretendo intensificar 
ainda mais a coopera~iio com o Brasil, atraves de 
intercimbio pessoal em alto nivel. 

Em seguida, tra~arei, em linhas gerais, o perfil das 
rela~oes comerciais entre o Japiio e o Brasil. Niio 
me deterei em pormenores, pois o assunto sera 
abordado pelo Ministro do Industria e Comercio 
International, dentro de instantes. 

0 que me parece importante e que se estimulem 
e ampliem os canais de interciimbio comercial de 
forma segura e harmoniosa, baseados no princi
pia de confiabilidade e compreensiio reciprocas, 
e gostaria de manifestar, nesta ocasiiio, a nossa 
disposi~iio de colaborar com o Brasil no esfor~o 
de aumentar as exporta~oes brasileiras para o 
nosso pais. £ claro que nossa importa~iio de ma
terias-primas tende a variar sensivelmente, de
pendendo do conjuntura economica do pais, cujo 
tema sera tratado pelo Vice-Ministro do Fazenda 
para Assuntos lnternacionais o Senhor Takehiro 
Saga mi. 

0 investimento do Japiio no Brasil, a meu ver, e 
da maior importincia, pois fortalece as bases de 
coopera~iio economica com a Na~iio brasileira, 
nesta sua fase de rapida industrializa~iio. 0 go
verno japones esta disposto a dar assistencia Re· 
cessaria para que, tendo como base a iniciativa 
privada, esta rela~iio de investimento se desen· 
volva de maneira estavel. Gostaria de frisar, no 
entanto, que, para que o setor de investimento 
seja fortalecido, e preciso que 0 lado receptor 
esteja devidamente preparado para recebe-lo. 
Assim, para que a empresa japonesa possa exer
cer normalmente suas atividades no Brasil, con
tribuindo para 0 seu desenvolvimento economico, 
proponho que seja adotada uma politica sem dis
crimina~iio em rela~iio aos capitais estrangeiros, 
como o Brasil tradicionalmente aftogava. 

Sobre a coopera~iio economica do Japiio ao Bra
sil, esta atingiu urn total de 4,88 bilhoes de do
lares no periodo de 1960 a 1978. Oeste montan
te, a Ajuda Oficial para Desenvolvimento foi de 
94 milhoes de dolores. 

Quanta ao financiamento direto governamental, 
foi decidida, no ocasiao do visita do ex-Presiden
te Geisel ao Japiio, a coopera~iio financeira no 
valor de 100 milhoes de dolores, destin ada ao 
Projeto do Constru~iio do Porto de Praia Mole. 
Esperamos que este Projeto seja concretizado bre
vemente. 

No que diz respeito a coopera~iio tecnica do JICA 
(Japan International· Cooperation Agency), veri
fica-se que o Japiio recebeu, ate fins de 1978, 
urn total de 766 estagiarios brasileiros, enquanto 
que houve urn total de 575 especialistas desloca
dos para exercerem atividades no Brasil. Estes 
numeros foram superiores a todos os registra
dos nos outros poises do America latina, e a 
perspectiva e de que sejam aumentados no futu
ro. Ainda em rela~ao a coopera~iio tecnica, dese
jo manifestar nossa disposi~iio de ampliar sen
sivelmente nossa coopera~iio . no campo cientifico 
e tecnologico - a qual 0 governo brasileiro esta 
dando grande enfase - especialmente naqueles 
setores mais solicitados pelo lado brasileiro tais 
como de energia, medicina e agricultura. 

Finalmente, desejo ressaltar os grandes projetos 
de coopera~iio economica entre nossos poises. 
Gra~as ao empenho e esfor~os por parte dos en
carregados de ambos as partes a que estiio afe
tos esses grandes empreendimentos, ja estiio sen
do executados normalmente os projetos do Cer
rado, Alunorte, Usino de Tubarao e o projeto de 
compra de minerio, embora alguns niio estejam 
sendo implementados dentro do prazo previsto. 
Espero a colabora~iio do governo brasileiro no 
sentido de reativar o plano inicial. 

Estes e outros projetos serao abordados, com 
maiores detalhes, por meus colegas, e discutidos 
no reuniiio do tarde. Existem, tambem, projetos 
de produ~iio de alcool extraido do mandioca que, 
por suo vez, sera plantada aproveitando a ener
gia solar no Amazonia. Desejo esclarecer que o 
governo japones encara este projeto com o maior 
interesse, dada a premencia atuol em diversificar 
as fontes de energia existentes. 

Como foi dito, o Japiio e o Brasil tern intensifica
do seus la~os de amizade, nos ultimos anos, niio 
so atraves do coopera~iio economica, mas tam
bern do interciimbio cultural e do imigra~iio. 
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Finalizando, desejo que os resultados desta Reu
nioo Consultiva Ministerial venham a samar mais 
uma conquista nas rela~oes de amizade que unem 
o Japoo e o Brasil. 

KARLOS RISCHBIETER 

A crise economica atual tem atingido indistinta
mente poises desenvolvidos e em desenvolvimen
to. A grande discrimina~oo, no entanto, e que as 
na~oes desenvolvidas, dispondo de mecanismos 
de defesa mais eficientes, conseguem minimizar 
os efeitos da crise. 

Tais mecanismos tem implicado, noo raro, a pro
pria exporta~oo da crise para economias perife
ricas, que se veem obrigadas a enfrentar o agra
vamento do desemprego, da infla~oo interna e 
dos problemas do balan~o de pagamentos. 

0 Brasil, carente de petroleo, capital e tecnolo
gia, tem sido um dos mais penalizados pelo re
crudescimento da crise economica mundial, atin
gido por aumentos sucessivos no custo da ener
gia, pela eleva~oo nos pre~os de bens essenciais 
e por dificuldades crescentes no acesso de seus 
produtos aos mercados dos poises desenvolvidos. 

Esses fatores pressionaram fortemente os pre~os 
internos e, sobretudo, provocaram desajustes em 
nossas contas externas. De uma posi~oo de rela
tivo equilibria ate 1973, passamos para um defi
cit sem precedentes em 1974. Em 1977, gra~as 
aos esfor~os empreendidos, nossa balan~a co
mercia! retornou ao equilibria, mas os novos rea
justes nos pre~os do petroleo a partir de 1978, 
tornaram a situa~oo novamente preocupante. 

0 equacionamento da questoo energetica passou 
a ser prioritario no atual governo. Medidas de 
efeito imediato foram tomadas para racionalizar 
o uso de combustiveis. Estamos tambem empe
nhados em programas de media e Iongo prazo, 
visando desenvolver fontes alternativas de ener
gia e reciclar o sistema produtivo para adapta
lo a nova realidade. 

Os desdobramentos causados pelos sucessivos 
aumentos do petroleo mudaram completamente a 
dinamica das decisoes economicas. Fomos obri
gados a repensar toda a estrah!gia anterior para 
conciliar a manuten~oo de taxas razoaveis de 
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crescimento com adequado controle da infla~ao 
e do endividamento externo. 

Diante deste panorama, o Govemo do Presiclen
te Joio Figueiredo determinou, como diretrizes 
basicas do Ministerio cia Fazenda, a redu~iio da 
taxa de infla~iio, o equacionamento dos probleo 
mas do balan~o de pagamentos, com enfase na 
exporta~iio crescente de bens e servi~os e na 
atualiza~iio dos instrumentos legais da area eco
nomica, notadamente os que se referem a mat•· 
ria tributaria, financeira e comercial. 

Quanta a divida externa, deveremos retomar, a 
partir do proximo ano, o ritmo anterior de cap
ta~oo de recursos para financiar o crescimento 
do Pais. ~ absolutamente normal que um pais 
em desenvolvimento como o Brasil continue ainda 
por muitos anos como importador de capital. 
Nossa divida externa e perfeitamente compativel 
com o crescimento do nosso produto, de nossas 
exporta~oes e com nossa capacidade de paga
mento e os recursos sao canalizados para ativi
dades prioritarias. 

A partir de 1982, o perfil de nossa divida exter
na tornar-se-6 mais suave, pois o Brasil tem cap
tado recursos nos ultimos anos com "spreads" 
menores e maturidade mais Iongo. 

Essa postura frente aos problemas da divida ex
terna assegura ao Pais amplo apoio da comuni
dade financeira international, inclusive para com
plementar os recursos necessarios a busca de 
alternativas energeticas, notadamente o Progra
ma do Alcool. 

Como objetivo de alcan~ar saldos positivos na 
balan~a comercial, mediante maior enfase no 
crescimento das exporta~ies do que na conten
~iio de importa~ies, a politica brasileira de co
mercio exterior incentiva o empresario nacional 
a voltar-se competitivamente para o mercado ex
terno. Vamos refo~ar a oferta de produtos ex
portaveis para areas e mercados prioritarios, sem 
prejuizo do atendimento ao mercado intemo. 

Ainda dentro das prioridades do atual Governo, 
destaca-se o desenvolvimento do setor agricola, 
com vistas ao barateamento de generos alimen
ticios essenciais e a cria~oo de excedentes expor
taveis, cabendo ao Ministerio da Fazenda prover 
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fluxo de recursos compativel com a nova dimen.
sao do ogriculturo notional. 

Para viabilizar a consecu~ao dessas metas, o Go
verne esta procedendo ampla reformula~ao no 
sistema de comercio exterior. lmportante passo 
nessa dire~ao sera dado nos pr6ximos dias, com 
a reativa~ao pelo Exmo. Sr. Presidente do Repu
blica do Conselho Nacional do Comercio Exterior, 
6rgoo formulador do politico do Comercio Exte
rior do Pais, presidido doravante pelo Ministro 
do Fazenda. 

Apesar das dificuldades atuais - e qual na~ao 
nao as tern - confiamos firmemente em que a 
na~ao brasileira vencera os desafios que ante
poem ao seu progresso. Nesse contexte, atribui
mos grande importdncia ao desenvolvimento de 
a~oes conjuntas com nossos parceiros, entre os 
quais o Japao ocupa Iugar de grande destaque. 
Essa posi~ao e real~ada pela crescente importan
cia do mercado de capitais japoneses para o lan
~amento de bonus de empresas estatais brasilei
ras e titulos do Tesouro e para implementa~ao de 
empreendimentos associados, alguns dos quais 
examinaremos nesta Reuniao. 

Finalmente, deve-se destacar que as rela~oes eco
nomico-financeiras entre o Brasil e o Japao apre
sentam significativa intensidade e abrangen
cia, refletindo elevado grau de parceria econo
mica. A confian~a mutua no experiencia adquirida 
em nosso relacionamento representa hoje forte 
estimulo para que busquemos amplia-lo. 

Muito obrigado. 

MICHIO WATANABE 

~ uma grande alegria, para mim, participar desta 
reuniao juntamente com os Senhores Ministros 
brasilei ros. 

0 Japao e o Brasil estao solidamente unidos, 
tambem, no area do agricultura. Apraz-me saber 
que muitos imigrantes japoneses trabalham no 
setor agricola do Brasil, com o decisive apoio das 
autoridades governamentais e do povo brasileiro, 
e que os mesmos vern contribuindo para o de
senvolvimento agricola neste pais. Como Ministro 
do Agricultura, Floresta e Pesca, gostaria de te
cer, neste ensejo, algumas considera~oes sobre a 

politico agricola e de alimentos do Japao, a coo
pero~ao nos areas do ogriculturo, floresto e pes
co e 0 comercio dos produtos agricola-florestal 
e pesqueiros entre os dois poises. 

0 abastecimento estavel de alimentos ao povo, 
juntamente com recursos energeticos, e extrema
mente importante, sob o ponto de vista de segu
ran~a nacional, e que, para o governo, constitui 
uma politico do maxima importancia. Por essa ra
zao, no Japao e adotada uma politico global d'e 
alimentos que consiste, de um lado, em fortalecer 
no medida do possivel a capacidade de auto
suficiencia em produtos agricolas que possam ser 
produzidos internamente, aperfei~oando-se o sis
tema produtivo do agriculture interna; e, de ou
tro, assegurar o abastecimento atraves do impor
ta~Cio ordenada e estavel e de origem diversifi
cada de produtos que, por diversos motives, como 
a limita~Cio do terra aravel, sao passiveis de de
pendencia externa. 

A agriculture vern desempenhando tambem a ta
refa de conserver a terra e preserver o meio 
ambiente, atraves de meios ecol6gicos, alem de 
abastecer, de modo estavel, os alimentos neces
saries a vida humana. Portanto, considera que 
0 desenvolvimento sadio do meio rural e fator 
imprescindivel para estabelecer a base do socie
dade de uma Na~ao. 

A sociedade econom1ca do nosso pais sofreu 
altera~oes em sua politico desenvolvimentista a 
partir de meados do decada de 70, devido a mu
dan~a do conjuntura inferno e externa. Nestas 
circunstancias, a propria agriculture japonesa 
vern enfrentando problemas diversos. Entre eles, 
0 maior problema e 0 desequilibrio do produ~Cio 
agricola, pois, enquanto a produ~ao de arroz, que 
e cultivo bosico do agricultura japonesa, e 00 

mesmo tempo, constitui a principal dieta dos ja
poneses, continua excessive, a produ~ao interna 
de produtos como o trigo, a soja e cereais forra
geiros e deficiente e noo atende a demanda in
ferno. Com rela~Cio a rizicultura, a op~ao pelo 
cultivo de arroz tern sido mantida pelos agriculto
res, enquanto o consume tende a cair coda vez 
mais, do que resulta assim uma produ~Cio exces
sive agravante. Portanto, a tarefa mais impor
tante e premente do politico agricola, no momen
ta, e de sonar urgentemente o desequilibrio en
tre a oferta e a procura. Nesta conjuntura, o 
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Jopao vern executondo medidos que visom coor
denor a produ~ao de orroz, e omplior a produ~ao 
de trigo, soja, cereois forrogeiros e carne bovina, 
para melhoror nosso situo~ao de outo-suficiencio 
de olimentos, que funciono de ocordo com a ten
dencio do demondo dos produtos ogricolos. 

Sobre ::1 estruturo agricola, nosso territ6rio e ex
tremomente pequeno em comporo~ao com o do 
Brasil, sendo a· area media cultivodo por umo 
familia rural de cerco de 1 ho. £ nesse minuscule 
pedo~o de terra que se desenvolve concentrodo
mente a ogriculturo. 

Em vista desto reolidode, urge estruturor umo 
administro~ao agricola oltomente pradutivo, me
diante omplio~ao do escolo de opero~ao. Este pla
no porem esta sendo de dificil execu~ao, devido 
oo pre~o exorbitonte do terreno e forte tenden
cio por porte dos ogricultores em desejarem pos
~uir a terra como bens. Por conseguinte, o obje
tivo do politico e de empreender 0 omplio~ao do 
area operocional, mediante a ogrego~ao de orren
domento, em vez do posse do terreno. 

Para fornecer oo consumidor olimentos borotos 
e obundontes, e necessaria que hojo operfei~oa
mento do produtividode agricola, olem de rocio
nolizo~ao e eficacio do processo monufotureiro e 
de comerciolizo~ao. Assim, e preciso estimulor a 
melhorio do comerciolizo~ao de olimentos pere
civeis e fortolecer a estrutura da industria ali
menticia. 

A ogriculturo joponeso possui vonos problemas. 
Considero porem, que e necessaria, no presente, 
estobelecer umo proje~ao a Iongo prozo do poli-. 
tico agricola. Esto e umo torefo que me propus 
reolizor e 6 qual estou empenhondo todos os 
meus esfor~os. 

Em seguido, desejo focolizor sobre coopero~ao no 
campo agricola, florestol e pesqueiro entre o Bro
!>il e o Jopao. Tenho, todovio, a opiniao de que 
o de~envolvimen to do ogriculturo, floresta e pes co 
s6 pode ser reolizodo em Iongo prozo, de ocordo 
com as condi~oes peculiores de coda regiao, tois 
como: circunstoncio social, condi~oes noturois do 
climo, fertilidode do terra e de correntes d'aguo, 
etc. Para promover coopero~ao neste setor e 
olcon~or seu objetivo, ocredito que e necessaria 
pmmover levontomentos e pesquisas e eloborar 
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projetos odequados por especialistas, bern como 
o esfor~o por porte dos pessoos relocionadas com 
o assunto, oplicando suas experiencias. 

De acorclo com esta defini~iio, estou disposto a 
promovet' coopera~iio agricola, florestal e pes· 
queira para ampliar seu conteudo futuramente. 
Para isto, pretendo unir todas as fo~as disponi· 
veis no meu Ministerio. Refet"ente a coopera~iio 
com o Brasil, tenho grande satisfa~iio, tendo em 
vista o constante desenvolvimento da cooper~iio 
que tem produzido resultados positivos nos ulti· 
mos anos. No que tonge oo projeto de Coopera
~ao Nipo-Brosileiro de Desenvolvimento Agricola 
no Cerrodo, fui informodo de que de!.de a Reu
niao de Cupula Brosii-Jopao, em 1974, que con
vencionora sobre o ossunto, foram determinados 
seu conteudo concreto, e com base nesto decisao 
foi criodo, em 1978, uma componhia de promo
~iio agricola local, ossociondo o Brasil e o Japao, 
e esta sendo promovida a desaproprio~ao de ter
renos pelo Componhio referido, sotisfotoriamente. 
Espero que tenhom sucesso outros projetos de 
coopero~iio, tois como: Desenvolvimento Agrico
la do Vole do Ribeiro, Coopero~ao de Pesquisa 
Agricola no Cerrodo, e Pesquisas Florestais no 
Estodo de Sao Paulo. 

Com referencio as empresos de joint-venture de 
pesco, temos olegrio de que vern sendo adminis
trodos do melhor maneira. 

Considerando a existincia de vcirias empresas Ia· 
ponesas que desejam associar-se com as do Bra
sil, desejo solicitar que sejam abrandadas as con
di~ies exigidas pela legisla~iio, bem como a apli
ca~iio flexivel da mesma, com cuidado especial, 
por parte do governo brasileiro. 

Paralelamente, considero oportuno manifestar 
que o governo japonis tem a firme inten~iio de 
promover coopera~iio, com base nas defini~ies e 
experiincias dos projetos jci concretizados. Entre· 
tanto, coopera~iio desta natureza estci sendo rea
lizada atraves de pedido pelo Brasil. Por este m• 
tivo, cre:o na nceessidade do existincia de soli· 
cita~iio firme por parte do Brasil. Para o desen· 
volvimento da coopera~iio, e necesscirio, tambem, 
um bom entrosamento entre os encarregados do 
Brasil e do Japiio. Meu Ministerio estci agindo no 
sentido de fortalecer os relacionamentos neces
scirios. 
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Finalmente, desejo abordar sobre comercio de 
produtos agricolas, florestais e de pesca. 0 co
mercia japones, neste campo, teve consideravel 
progresso, de conformidade com a procura cres
cente e diversificada. 0 Japao, atualmente, e urn 
dos maiores importadores de produtos agricolas, 
florestais e de pesca, oferecendo aos estrangeiros 
urn enorme mercado consumidor. Em rela~ao ao 
Brasil, o comercio destes produtos tern se desen
volvido satisfatoriamente, com o estreitamento de 
rela~oes economicas em geral, apesar do dimi
nui~ao temporaria registrada no ano passado 
pela quebra do safra de cafe no Brasil. De agora 
em diante, a previsao nao permitiria crescimento 
de importa~ao tao acelerado como no passado, 
em virtude do desacelera~ao do expansao do mer
coda consumidor, mas sera possivel urn aumento 
de venda pelos poises que asseguram a compe
titividade em termos de qualidade e de pre~o. A 
importa~ao dos produtos referidos pelo Japao, no 
atual momento, e ocupada em sua maior parte 
pelos Estados Unidos, a Australia e o Canada, em 
decorrencia geogr6fica e de outros fatores. Espe
ro que o Brasil, em futuro proximo, se torne urn 
dos nossos maiores fornecedores de produ~ao 
agricola, esperan~a esta, como jci foi dito primei
ramente, justificada pelo ponto de vista de diver
sifica~ao do origem de importa~ao para o meu 
pais. 

Ao terminar a apresenta~ao de minha convic~ao, 
consciente de que o Brasil promovera firmemente 
sua politico prioritaria para o desenvolvimento 
agricola, desejo que desta Reuniao Consultive 
Ministerial resulte o fortalecimento dos la~os de 
amizade e compreensao reciproca entre os dois 
poises, em especial no setor agricola. 

Obrigado. 

ELISEU RESENDE 

Ate o passodo recente o Brasil, por suas condi
~iies geogrOficos, seu estagio de desenvolvimento 
s6cio-economico, com diferen~as morcontes entre 
suas vorios regioes, e em rozao do baixo custo 
do petr6leo, empreendeu grande esfor~o no im
planta~ao de uma rede rodovioria que pudesse, 
ao lodo das ferrovios existentes e do navega~ao, 
atender as suas necessidodes de transporte. Pa
ralelamente, tratou-se de desenvolver o industria 
automobilistica, de material ferroviario e de cons
tru~ao naval. 

Este esfor~o, molgrado os entraves de natureza 
financeiro, permitiu oos transportes responder 
satisfatoriamente ao crescimento do demanda e 
conduziu no ano de 1977, para uma movimenta
~ao total de 287 bilhoes de passageiros-km e 356 
bilhoes de tonelados-km uteis de mercadorias, a 
seguinte distribui~ao modal, nos movimentos in
termunicipais: 

Modalidade % % 
Passageiros Mercadorias 

Rodovioria 96,1 70,2 
Ferrovioria 1,6 17,0 
Hidrovioria - 10,0 
Aerea 2,3 0,2 
Dutovicirio - 2,6 

Nos areas urbanos o transporte de possageiros 
se faz principalmente por onibus e autom6veis, 
que respondem por cerca de 95% do total. 

Esta situo~ao conduziu ao consumo de combusti
veis derivados de petr6leo, no ano de 1977, de: 

Modalidade Milhares m3 % 

Rodoviaria 24.183,2 84,8 
Ferrovioria 653,5 2,3 
Hidroviaria 2.244,9 7,9 
Aerea 1 .415,1 5,0 
Dutovioria 
Total 28.496,7 100,0 

Ao Setor dos Transportes coube uma participa~ao 
relativa de 51% do consumo total, distribuida 
em: 

Derivados % % 
Transportes Outros 

Gasolina 97,5 2,5 
61eo Diesel 82,0 18,0 
61eo Combustive! 11,4 88,6 
Outros 10,3 89,7 

Como as demais na~oes nao produtoras de petr6-
leo, o Brasil sofre intensomente as consequencias 
da crise de energia. 

Como urn dos fatores para o desenvolvimento 
harmonica do economia brasileira, os transpor
tes vern sendo continuamente expandidos e aper-
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fei~oados. Esse processo sofre com maior enfase, 
no momenta, a influencia do atual conjuntura 
energetica. 

0 crescimento do produ~iio industrial, a expan
siio das areas de produ~iio agricola e a politico 
de substitui~iio de importa~oes e de aumento 
das exporta~oes, altera a distribui~ao especial 
dos fluxos de transporte, cria novas linhos de 
demanda e densifica as existentes. Assim, torno
se obrigat6ria a exponsao do sistema e a trans
ferenda para modalidode mais odequoda doque
les fluxos altamente densificados. 

Dessa forma, o Governo estobeleceu, otroves do 
Ministerio dos Transportes, a politico setoriol 
com as seguintes diretrizes bcisicos: 

- preferencio pelos modalidades de menor 
consumo de energia; 

ado~ao de formas de energio oriundas de 
fontes renovaveis; 

racionalizo~ao operacional; 

monuten~ao e reoparelhomento do infro
estrutura existente; e 

aumento de capocidade dos segmentos pr6-
ximos a satura~ao. 

Esta politico considero as coracteristicas pr6prias 
de coda modalidade para maior eficiencia opera
cional e economica, em fun~oo de condi~oes es
pecificas do demanda, e busca integra-las para 
se obter o menor dispendio energetico. 

Tal situa~ao devera ser, em grande parte, atingi
da a media prazo atraves de aperfei~oamentos 
em toda a estrutura do sistema de transportes 
como vias, terminais, procedimentos administra
tivos e operacionais, politico fiscal e tarifario e 
organiza~ao institucional. Medidas especfficos, 
de resposta a curta prazo, tambem vern sendo 
adotados, evitando-se, entretanto, otos que nao 
correspondam aos objetivos finais do politico 
maior. 

Dentro desse novo quodro, podem-se citar como 
medidas prioritarios para o transporte de merca
dorias a indu~ao para modalidade ferrovicirio e 
hidroviario daqueles segmentos da demanda que, 
por sua natureza, a elas melhor se ajustam. Os 

92 

instrumentos utilizodos consideram um adequa
do programa de investimentos, uma taxa~ao fis
cal e tarifaria mais realista e a introdu~ao .de 
novas tecnicas de manuseio como a utiliza~ao 
de cargos. 

0 transporte interurbano de passageiros, em vir
tude da elevada dispersao dos fluxos e baixo 
densidade na maioria das rotas, devera continuer 
a utilizar-se principalmente da modalidade rodo
viaria, pais a curta prazo a ferrovia ainda se 
mostra inadequada. 

Nos areas urbanas, respeitadas as caracteristicas 
pr6prias de coda cidade, ao lado de medidas de 
engenharia de trafego, vern sendo estimulada a 
eleva~ao do nivel de servi~o dos sistemas de 
onibus, complementada pela maior discipflno do 
trcifego e estacionamento dos autom6veis nos 
areas centrais, com o intuito de inibir o trans
porte individual. 

Nos regioes metropolitanas, onde a concentra~ao 
de fluxos de passageiros atinge niveis elevados, 
a politico do Ministerio dos Transportes preve 
tombem a recupera~ao dos servi~os de trens de 
suburbia, com a utiliza~ao das vias existentes, 
com a introdu~ao de melhoramentos nos sistemas 
operacionais e renova~ao dos equipamentos. 

Face a essa situa~Cio, consideramos oportuno, 
nesta II Reuniao Consultive Ministerial, apresen
tar alguns itens prioritarios do programa do Se
tor dos Transportes, para os quais apreciariamos 
cantor com a colabora~ao do Governo japones. 

Japoo e Brasil sao parceiros tradicionais nos 
campos comercial e tecnico, tendo sido os trans
partes um dos beneficiados com a intensifica~ao 
dessas rela~oes, tanto sob os aspectos do pres
ta~ao de servi~o quanta sob o do industria de 
equipamentos. 

Ccrtos de continuarmos contando com esse pro
ffcuo intercdmbio, indicamos para analise do Mis
sao OS seguintes projetOS: 

- Constru~ao do Porto de Praia Mole (Tu
barao); 

Constru~ao do Ferrovia do Corredor de 
Transporte de Paranagua (Ferrovia do Soja); 
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Constru~ao c!a Ferrovia do A~o; e 

Reaparelhamento e moderniza~ao dos Trens 
de Suburbia dos Regioes Metropolitanas de 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Sal
vador. 

MASUMI ESAKI 

Tenho o honra de expresser minha grande sa
tisfa~iio em participar desta Reuniao Consultive 
Ministerial, neste pais de crescente e reconhecida 
lideron~a no America Latina, e ao qual nos sen
timos intimamente ligados por tradicionais la~os 
de amizade. 

Desejo agradecer penhoradamente a todos aque
les que, direta ou indiretamente trabalharam com 
especial zelo e dedica~ao para que fosse reali
zada esta Reuniao. 

Abordarei, em linhas gerais, a politico de co
mercia exterior e do industria do Japao em torno 
do problema energetico, bern como as rela~oes 
economicas de nosso pais com o Brasil. 

2. Como e sabido, nosso pais carece de re
cursos naturais, razao por que depende, em gran
de parte, do comercio externo. Em consequencia, 
o governo japones vern promovendo grandes es
for~os para o desenvolvimento sadio e harmonia
so do economia do comercio mundial. A primeira 
iniciativa concreto neste sentido foi a de ampliar 
as fronteiras de livre comercio international. 

3. Apos a Segundo Guerra Mundial, os poises 
ocidentais, inclusive o Brasil e o Japao, vern lutan
do para estimular e manter urn sistema de livre 
comercio, baseado nos principios de liberdade e 
de igualdade, at raves do GATT. 0 governo japo
nes, base ado no objetivo ideal do GATT para a 
consolida~ao do sistema de comercio livre, sus
tentou firmemente a redu~ao das tarifas alfan
degorias, nos negocia~oes multilaterais que cha
mamos Tokyo Round, atendendo proposta apre
sentada no Conferencia do Conselho Ministerial 
do GATT em Toquio, no ano de 1973. Temos 
orgulho de haver estabelecido no Japao, em con
sequencia desta reuniao, urn sistema de livre co
mercia raramente encontrado no mundo de hoje. 
Espero que o resultado obtido em Tokyo Round 
impe~a o ressurgimento do protecionismo e esti
mule a amplia~ao do livre comercio. 

4. Convem destacar, tambem, os esfor~os e me
didos adotadas para a amplia~ao do comercio 
sem afetar o seu equilibria. 0 Japao experimen
tou durante dois anos grande superavit no sua 
balan~a de pagamento. 0 governo advogando a 
tese de que o equilibria comercial deve ser alcan
~ado nao pela redu~ao do comercio, mas por sua 
amplia~ao, tern se esfor~ado para incrementar as 
importa~oes atraves do politico do expansao 
de economia e consequente aumento de procura do 
mercodo interno. Como resultado desta medi
da, em virtude do valoriza~ao do yen, a eco
nomic japonesa, no atual situa~ao do balan~o 
de pogamentos, esto passondo por urn processo de 
transforma~ao profunda, desde o inicio deste 
ano, com redu~ao substantial de seu superavit. 
As importa~oes japonesas aumentaram 35% no 
primeiro semestre de 1979, uma cifra considero
vel se comparada com os 6% no exporta~ao, re
gistrados em igual periodo. Consequentemente, 
os 16,5 bilhoes de dolores de superavit do conta 
corrente registrados no ano passodo, passou para 
deficit de 1,7 bilhao no primeiro semestre deste 
a no. 

5. 0 aumento das importa~oes incidiu nao ape
nos no setor de produtos primorios, mas tambem 
sabre os produtos industrializados, em virtude 
da politico de estimulo do governo neste sentido. 

As medidas concretes adotadas para promover as 
importa~oes de produtos industrializados foram 
no sentido de reduzir antecipadamente as tarifas 
alfandegorias, simplifica~ao dos processos buro
croticos sabre as importa~oes, promo~ao de ex
posi~oes de produtos estrangeiros, atraves do 
Associa~ao Promotora de lmporta~ao sabre Pro
dutos lndustrializados, etc. 0 Brasil foi o pri
meiro pais a utilizar-se desta Associa~ao. 0 mer
coda japones transformou-se, hoje, num dos mais 
abertos do mundo, possibilitando aos outros poi
ses aumento substancial de acordo com seus es
for~os, no fluxo de suas exporta~oos, nao apenas 
dos produtos bosicos, mas tambem industriali
zados. 

6. 0 volume do comerc1o entre o Brasil e o 
Japao, tern variado, durante vorios anos, em tar
no de dois bilhoes de dolores. De acordo com as 
estatisticas das autoridades aduaneiras japone
sos, o interciimbio comercial registrou urn deficit 
de 100 milhoes de dolores para o Japao, em 1977, 
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e, em 1978, urn superavit de 470 milhoes. Neste 
numero, porem, esta incluida a exporta~ao excep
cional de uma fabrica flutuante pre-fabricada de 
celulose - pulp-plant, no valor de 250 milhoes 
de dolores, para operar no bacia amazonica. 

Como reflexo do transforma~ao geral no econo
mic japonesa, no ambito de intercambio comer
cial, no periodo de janeiro a junho deste ano, as 
exporta~oes japonesas para o Brasil diminuiram 
23% com rela~ao ao mesmo periodo do ano pas
sado, enquanto as importa~oes do Brasil, no mes
mo periodo, registraram urn aumento de SO%. 
Em consequencia, o balan~o comercial entre os 
dois poises assinalou urn pequeno superovit em 
favor do Brasil. 

7 . A amplia~io equilibrada do comercio so po
dera ser obticla atraves de esfor~os reciprocos. 
Por este motivo, o governo japonis vem solici· 
tando ao Brosil para que sejam eliminadas as res· 
tri~ies impostas as importa~oes, e esperamos es· 
for~os do Governo brasileiro neste sentido. 

8. 0 desenvolvimento sadio dos poises em de
senvolvimento, atraves de programas de promo
~ao economica e social, esta adquirindo uma im
portancia coda vez maior no conjuntura mundial, 
objetivando a amplia~ao e manuten~oo do esta
bilidade do economic mundial. Por este motivo, 
pretendemos continuer fomentando nossa politi
co de alargar as fronteiros de coopera~ao eco
nomica, com base no convic~oo acima mencio
nada. 

9. Durante a 5.0 Reunioo do UNCTAD, realize
do em Manila, tivemos a impressao de que esta 
se processando uma romifica~ao de classes entre 
OS poises em desenvolvimento, isto e, poises que 
ja entraram em fase de industrioliza~ao, como 
o Brasil, e outros que estao tateando ainda em 
busca de urn ponto de partido, como acontece 
em grande parte do Africa. Esta disparidade eco
nomica entre os poises em desenvolvimento, e a 
diferen~a consideravel entre os poises produto
res de petroleo e consumidores deste produto, 
constituem aspectos cruciais no ambito do eco
nomic mundial. A coopera~ao entre o Norte e o 
Sui deve ser conduzida de forma adequada, de 
acordo com os niveis de desenvolvimento dos res
pectivos poises. 
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10. No que concerne a coopera~ao entre poises 
indu.;tr:alizados e meio-industrializados, deve o 
intercambio no setor privado desempenhar o pa
pel principal, com o apoio do governo. Esta coo
pera~ao deve basear-se num crescente fluxo de 
investimentos e transferencia de tecnologia, e·n
quanto que a coopera~ao financeira entre gover
nos deve concentrar-se no setor de infra-estrutura. 

No processo de desenvolvimento industrial, pode 
acontecer que o pais meio-industrializado venha 
a concorrer com os poises industrializados. Estes, 
entretanto, devem superar essa concorrencia com 
a transforma~oo estrutural de sua industria, em 
vez do ado~oo de medidas protecionistas. Por 
sua vez, os poises meio-industrializados devem 
levar em considera~ao a posi~ao dos poises indus
trializados, tomando medidas moderadas para fa
mentor o seu desenvolvimento. Assim, com a coo
pera~oo de todos, podera processar-se, sem confli
tos, urn desenvolvimento harmonioso do econo
mic mundial. 

11 . Analisemos, agora, a coopera~io econ&mica 
entre o Brasil e o Japio. Os projetos convencio
nados entre os dois paises por ocasiio da visita 
do ex-Pres!dente Geisel ao Japio, em 1976, es· 
tio em franco processo de concretiza~io, gr~as 
aos esfor~os de ambos os laclos, e tim um signi
ficado da maior relevCincia para o futuro dos dois 
paises. Estes projetos Serio objeto de uma ana· 
lise mais detalhada, na parte cia tarde, razio por 
que nio me deterei em detalhes nesta palestra. 

12. 0 primeiro projeto de maior alcance e de 
maior volume de coopera~oo economica, e que 
se constitui como urn simbolo das rela~oes amis
tosas Brasii-Japao, e o complexo do USIMINAS, 
cuja produ~oo ja atingiu a marco de 2,4 milhoes 
de toneladas, devendo passer para 3,5 milhoes 
logo que for concluido o projeto de amplia~ao. 
Este empreendimento oferece-nos esplendidas 
perspectivas de desenvolvimento. Por sua vez, a 
CENIBRA, de cujo capital participam as princi
pais empresas de papel do Japoo, iniciou suas 
atividades em setembro de 1977 e exportou para 
o Japao mercadoria no valor de 12 milhoes de 
dolores, durante o exercicio de 1978, com pers
pectivas de aumentar coda vez mais. 

13. Outros grandes projetos como a ALBRAS, 
a Companhia Siderurgica de Tubarao e o Projeto 
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do Cerrado estao em fase avan~ada de concreti
zacao. 0 governo japones pretende dar todo 0 
apoio e colaboro~Cio a estes projetos, e solicita 
a colabora~Cio do governo brasileiro para melho
rar a infra-estrutura e concessao de incentives, 
sendo essas medidas fatores decisivos para a ren
tabilidade dos projetos. 

14 . Em termos globais, o investimento direto 
pelo Japio para o Brasil atingiu ate hoje, a cifra 
de 2,3 bilhoes de dolares, o que significa uma 
porcentagem de 9% sobre todos os investimen
tos feitos pelo Japao para o exterior. Deste mo
do, o Brasil ocupa o terceiro Iugar na escala de 
investimentos efetuados por nosso pais, logo de· 
pois da Indonesia (em segundo Iugar) e os Esta
dos Unidos. A diretriz do Govemo brasrleiro em 
adotar uma politica desenvolvimentista apoiada 
na capta~io de investimentos estrangeiros, cons· 
tituiu fator favoravel para o influxo de recursos 
financeiros. Existe a possibilidade de se aumen
tar ainda mais o volume de investimentos a lon
go prazo. Assim, espera-se que o Brasil fa~a um 
esforlio especial para estabelecer condi~oes favo
raveis as atividades dos empresas japonesas no 
Brasil. 

15. Finalmente, abordarei urn dos temas mais 
importantes no esfera do economic mundial, que 
e o problema energetico. 

A crise do petr61eo, iniciada em 1973, atingiu to
dos os poises do mundo, gerando efeitos negati
vos prolongados tanto nos poises industrializados 
como nos poises meio-industrializados e em vias 
de desenvolvimento. A economic mundial foi se
riamente afetada pela crise energetica, e ha ne
cessidade de muito tempo e de urn pre~o eleva
do para restobelecer o seu equilibria. A mudan~a 
do situa~Cio no Ira qug provocou dificuldades de 
fornecimento do petr61eo e aumentos sucessivos 
nos pre~os levou-nos a reconhecer uma vez mais 
a gravidade do crise de energia. 0 problema 
energetico desempenha papel relevante no futuro 
do humanidade, nao s6 no que concerne ao seu 
fornecimento em curta prazo, mas tambem por 
constituir urn desafio o humanidade, tendo em 
vista que os recursos petroliferas sao limitodos. 

16. No Conferencia de Cupula realizada em T6-
quio, em junho do corrente ano, o problema ener
getico foi o tema principal das conversa~oes, e 

todos os poises participantes concordaram em 
promover medidas para a diminuicao do consu
mo do petr61eo e pesquisar fontes de energia 
substitutive. Posteriormente, visitei alguns poises 
do Oriente Media, e tive oportunidade de cons
tater que os chefes destes poises, apreciando o 
born resultado do Conferencia de Cupula a res
peito do economic de petr61eo, enfatizaram a ne
cessidade do explora~ao de energia substitutive. 
Em vista disso, o governo japones pretende ace
lerar a pesquisa de novas fontes de energia tais 
como o carvao, energia nuclear, LNG, e outras, 
adotando, paralelamente, medidas concretes para 
reduzir o consumo do petr61eo. 

17. Ja estao sendo adotadas medidas de racio
naliza~Cio no setor de industria, cujo consumo de 
energia representa 64% do total do pais. Desde 
a crise no Oriente Medio, o consumo do petr6-
leo no industria siderurgica, por exemplo, foi re
duzido quase o metade, durante o periodo de 
1973 a 1978. Visando diminuir ainda mais o 
consumo do petr61eo, o Governo promulgou uma 
lei, em junho do corrente ano, que tern como 
objetivo incentivar medidas de economic do ener
gia nos industries, transportes e particular. Por 
outro lado, urge promover a pesquisa e desen
volver tecnologias que proporcionem a gera~ao 
de produtos olternativos de energia para o seculo 
XXI. Em nosso pais, existe urn projeto chamado 
Sunshine Project, que consiste no pesquisa de 
energia solar, geotermica e hidroganica, e ou
tro chamado Moonlight Project, que visa o 
uso racional de energia. Alem destes, estamos 
realizando pesquisas em varios outros setores, 
inclusive no do fusao nuclear. A grande maioria 
dos elementos existentes no mundo natural po
derao sor transformados em energia util para a 
humanidade, a exemplo c.l.o calor emanado do SoL 
venerado pelo povo do antigo Grecia como uma 
autentica manifesta~Cio de Deus. 

18. 0 desenvolvimento e a pesquisa de novas 
fontes de energia substitutive exigem, a Iongo 
prazo, grandes recursos humanos e financeiros. 
Para tonto, alem do esfor~o individual de coda 
pais, ha necessidade de uma coopera~Cio interna
tional para levar a born termo este empreendi
mento. Alegra-nos saber que existe urn projeto 
de troca de informa~oes sabre energia solar e 
produ~ao de alcool extraido do mandioca, ao 
mesmo tempo que esta sendo promovido o inter-
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cambio pessool entre o Jopao e o Brasil. Penso
mos que e do moior importancio que nossos dois 
poises intensifiquem o troco de ideios e opinioes 
para superor tao grove problema, umo vez que 
ambos tern elevodo dependencio do produto. 

19. Afirmo que nunco, no hist6rio do humoni
dode, existiu umo era que necessitosse tonto do 
coopero~ao e do uniao de todos os poises para 
o prosperidode do economio mundiol. Possuidores 
de umo economio dinamico e de grande poten
ciolidode, o Brasil e o Jopao, no hemisferio sui 
e no oriente, respectivomente, constituem exem
plo de coopero~ao e ojudo mutuos, objetivondo 
omplior o livre comercio internocionol e contri
buir para o desenvolvimento seguro do economio 
mundiol. Eis que e urn fotor importonte. 

20. Espero que esto Reuniao Consultivo Minis
terial produzo resultados positives e desejo opre
sentor meus respeitosos cumprimentos as outori
dodes brosileiros. 

ANGELO AMAURY STABILE 

Senhores Ministros, 

~ urn prozer e umo feliz coincidencio porticipor, 
oo inicio de minho gestao a frente do Ministe
rio do Agriculturo, destos negocio~oes entre os 
governos do Brasil e do Jopao que deverao mar
cor tombem o inicio de umo novo etopo de coo
pero~oo tecnico e economico entre nossos poises. 

Como ja monifestodo por ambos as partes, so
brom rozoes para que nossos poises melhor se 
conhe~om, mois se entendom e com moior empe
nho ompliem relo~oes biloterois. Pois, sao tro
dicionois os lo~os de omizode que nos unem, oo 
mesmo tempo que tombem sao hist6ricos as con
tribui~oes que temos mutuomente prestodo em 
varios areas, com destoque especial oo setor agri
cola. A fraternal ocolhido do Brasil oos imigron
tes joponeses, as contribui~oes destes a nosso 
ogriculturo, os projetos especificos que temos im
plementodo, as coopero~oes tecnico e economico 
que temos desenvolvido nos areas agricola e do 
pesco sao reolizo~oes importontes que nos ani
mom o prosseguir e intensificor umo o~oo con
junto tendo em vista interesses comuns ou com
plementores. 
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Por certo, diferentes circunstancias tern determi
nodo diferentes ritmos de desenvolvimento nos 
nossos poises, mas na agriculture temos expe
riencios pr6prias com resultados satisfot6rios 
que sao importontes a ambos OS poises, sobre
tudo, porque tambem enfrentamos problemas co
muns ao desenvolvimento agricola. 

Algumas das solu~oes que o Brasil desenvolve 
com contribui~oes do ogriculturo, para enfrentar 
os desafios de prover urn abostecimento interno 
odequado, geror niveis sotisfat6rios de emprego, 
produzir excedentes exportaveis para minimizer 
problemas da balon~a comercial, contribuir com 
o esfor~o nocionol de evitar altos Indices de in
flo~ao e desenvolver fontes alternatives de ener
gia o niveis economicos poderao ser de utilido
de para outros poises, inclusive o Japoo. 

0 Governo brasileiro tem considerado o setor 
agricola prioritcirio, pois, acreditamos que o de
senvolvimento cia agricultura em facias as suas 
dimensoes e uma vicivel altemativa para alcan
~armos um desenvolvimento economico auto-sus
tentcivel e, ao mesmo tempo, distribuinnos os 
beneficios do desenvolvimento economico. 

Tendo em vista este posic:ionamento, vcirios ins
trumentos de politica agricola tim sido utinzados 
com intuito de se estimular a produ~iio agrope
cuciria brasileira, garantindo uma adequada re
munera~iio ao produtor e, dentro do possivel, 
conc:iliando-a com a dificil meta de obter produ
tos a pre~os acessiveis ao consumidor nac:ional e 
competitivos no mercado intemacional. 

Neste contexto o credito rural tern sido utilizodo 
como urn dos principais instrumentos de indu~ao 
oo uso de insumos, facilitondo o modernizo~ao 
do agriculture no Brasil e possibilitando o alcan
ce de moiores niveis de produtividode no seto·r, 
sendo notaveis os incrementos anuais dos finan
ciamentos a ogropecuaria e consideraveis seus 
aprimoromentos recentes. 

Por outro lado tambem temos desenvolvido instru
mentos que objetivam levor maior estobilidode 
aos empreendimentos ogricolos e ossegurar ren
tobilidode minima a investimentos num setor com 
elevado grau de risco e incerteza. Dentre estes 
destocom-se urn arrojado programa de pre~os mi
nimos, os progromas de estoques reguladores de 
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produtos basicos e o PROAGRO - Programa de 
Gorontio de Atividodes Agropecu6rias. 

Tendo em vista a transforma~oo tecnol6gica do 
setor, dois outros substantives esfor~os vern sen
do desenvolvidos, urn no gera~oo de tecnologia 
e outro no sua transferencia, via assistencia tee
nice. No area do pesquisa agropecuaria estamos 
acionando um intenso programa de moderniza
~oo, coopera~oo e integra~Cio buscando utilizer 
de maneira eficiente o grande cabedal cientifico 
ja desenvolvido no Pais e no exterior, bern como 
gerando tecnologia adaptada as nossas condi~oes. 
No campo do transferencia tecnol6gica, a con
solida~Cio de urn sistema de assistencia tecnica 
e extensao rural oficial e com participa~ao cres
cente de empresas particulares credenciadas tern 
contribuido para que se obtenha uma maior difu: 
sao e ado~oo tecnol6gica no setor agropecuario 
brasileiro. 

Estes instrumentos e programas direcionados ao 
sistema de produ~;oo soo complementados por 
outros dirigidos mais especificamente aos siste
mas do infra-estrutura e comercializa~ao. Assim 
mencionoriamos os programas do Ministerio do 
Agriculture no area de armazenagem, com subs
tanciais incrementos no capacidade armazenado
ra est6tica, tanto a meio ambiente quanto a frio. 
Citariamos os programas de centrais de abaste
cimento para produtos hortigranjeiros, os vulto
sos programas de emprestimos e aquisi~oes do 
governo federal, contemplando uma ampla varie
dade de produtos. Mencionamos tambem a exis
tencia de programas regionais especiais de apoio 
ao desenvolvimento do infra-estrutura agricola. 
No area especffica de apoio ao desenvolvimento 
de cooperatives, como urn consideravel instru
mento de promo~ao agricola, cabe mencionar, 
ainda que brevemente, a existencia de programas 
especfficos de apoio tecnico e financeiro, desen
volvido no area comercial pP.Io Banco Nacional 
de Cooperatives - BNCC, e no area de promo~ao, 
assistencia e regulomenta~ao cooperativista pelo 
lnstituto Nacional de Coloniza~ao e Reforma Agra
ria - INCRA. 

Nos setores de desenvolvimento pesqueiro e flo
restal sao relevantes OS programas desenvolvidos 
atraves dos sistemas de incentives fiscais, com 
esfor~os acentuados para uma explora~ao racic
nal de nossos recursos naturais preservando-os, 

via lesgisla~oo especifica e a~oes de fiscaliza~oo 
exercidas atraves de organismos especificos. 

Completando este comentario geral sobre as 
grandes linhas de atua~oo governamental no area 
agricola, com o intuito de possibilitar as autori
dades japonesas presentes uma maior compreen
soo dos programas do Ministerio do Agriculture, 
bern como contribuir para aprimorar o quadro 
de referencia para coopera~oo entre o Brasil e o 
Japoo e relevante sintetizar a concep~oo que su
porta nossa a~ao em prot do setor. 

A estrategia de desenvolvimento agricola que te
mos adotado se fundamenta nos possibilidades 
de aumentarmos a produ~ao nacional de alimen
tos, gerarmos emprego e renda, ao se assegura
rem condi~oes economicas e hknicas ao agricultor 
brasileiro para: a) aumentar a produtividade, pela 
transforma~ao do agriculture com o usa de insu
mos e tecnologia adequada as condi~oes agrico
las no Brasil, e b) expandir a fronteira agricOla, 
pela explora~ao de areas antes nao utilizadas em 
glebas ja existentes ejou pela incorpora~ao de 
novas areas, como por exemplo os cerrados, uma 
imensa area de pelo menos 50 milhoes de hecta
res constituidos de terras agricultaveis. 

Dai o interesse do governo brasileiro no estabe
lecimento de uma estrategia bilateral de coope· 
ra~iio tecnica e economica com o Japiio no setor 
agricola, seu apo1o a empreendimentos como a 
forma~iio da Companhia de Promo~iio Agricola, 
associando empresas de ambos os poises e inclu
sive o interesse de discut1r as possibilidades de 
celebra~iio de contratos comerciais de Iongo pra
zo para fornecimento de produtos agricolas como 
soja, suco de laranja, came e a viabilidade de 
interciimbios comerciais intercooperativas. 

Assim, esperamos desenvolver uma coopera~ao 
que se fa~a em dois sentidos e que promova in
clusive urn maior e mais liberal intercambio co
mercia! entre nossos poises. Neste sentido, o 
Ministerio do Agriculture elaborou urn conjunto 
de propostas concretas cobrindo os principais 
pontos de coopera~ao bilateral mencionados an
teriormente e o esta submetendo a considera~oo 
de Vossas Excelencias e seus assessores que po
derao discutir maiores detalhes com hicnicos bra
sileiros aqui presentes. 
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· Com a devida aquiescencia dos presentes me per
miti ria lista-las: 

l. 

2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Estabelecimento de urn acordo de credito 
rotativo, em torno de US$ 715 milhoes 
objetivando o financiamento do "Progra
ma de Desenvolvimento Agricola do Bra
sil"; 

Programa de constru~oo de armazens, 
silos intermediaries e frigorfficos, em tor
no de US$ 150 milhoes, tendo em vista 
assegurar o fluxo de produtos agrfcolas 
aos terminais portuarios brasileiros; 

Desenvolvimento de projetos de coloniza
za~Cio e investimentos em irriga~Cio e dre
nagem, em areas de 2.400.000 ha em 
vazios demogr6ficos, envolvendo recursos 
do ordem de US$ 250 milhoes; 

Complementa~Cio de corredores de expor· 
ta~Cio, estimado em US$ 20 milhoes, vi
sando ampliar a infra-estrutura de cO
mercializa~Cio de produtos agrfcolas vol
tados, preferencialmente, para o mercado 
externo; 

Empreendimentos conjuntos no agroindus
tria, pela iniciativa privada de ambos os 
poises, aproveitando a sazonalidade do 
oferta de produtos agrfcolas, envolvendo 
financiamentos no ordem de US$ 100 
milhoes; 

lmplanta~Cio de industria de fertilizantes 
fosfatados no regiao dos cerrados, com 
capacidade de 300 t jdia, demandando 
aporte de US$ 80 milhoes; 

Emprestimo, a ser dimensionado, do Ban
co Cooperative do Japao ao Banco Nacio
nal de Credito Cooperative - BNCC, para 
a moderniza~Cio de cooperatives brasi
leiras; 

Programa de Coopera~Cio Tecnica, com 
recursos tambem a serem negociados, en
volvendo projetos especificos de inter
cambia, treinamento, pesquisa, experi
menta~ao e estudos de viabilidade, de
pendendo do estabelecimento de uma es-

trategia de coopera~oo que reflita interes
ses de ambos os poises. 

Assi m, acredito que temos t6picos substantives 
a debater no nossa Agenda e poderemos ainda 
explorer a complementaridade de varias areas 
nos quais venhamos, no futuro, a desenvolver 
a~oes conjuntas tendo em vista nossas potenciali
dades e necessidades. Pois, certamente, poderemos 
repartir com eqUidade os beneficios de uma profi
cua coopera~Cio, sobretudo, diante do sinceridade 
de prop6sitos que anima esta delega~Cio de alto 
nivel. 

Ao terminer, expresso mais uma vez o prazer 
que tenho em porticipar deste dialogo e reitero 
minha expectative de concretizarmos a~oes rele
vantes para nossos poises e aprofundarmos nos
sas amizades, porque e grande e sincera a estima 
que devotamos ao povo japones. 

KINJI MORIYAMA 

~ para mim motivo de grande satisfa~oo poder 
fazer urn pronunciamento nesta Reuniao Minis
terial, no qualidade de Ministro dos Transportes. 

Congratulo-me com o fato de que a economic bra
sileira, apoiada no imensa extensao territorial do 
pais e em seus abundantes recursos naturais, 
vern experimentando urn desenvolvimento gradual 
e consistente, ao mesmo tempo em que se verifi
ca, a coda ano, urn aumento no volume de inter
cambia comercial com o meu pais, solidificando, 
assim, nossas rela~oes amistosas. 

Registramos com alegria, tambem, que empreen
dimentos de joint-venture nipo-brasileiros, nos 
setores de constru~oo naval e industria de ma
terial rodante de ferrovias, cuja area esta afeta 
ao Ministerio sob minha responsabilidade, estoo 
contribuindo de forma substancial para o desen
volvimento do economic do Brasil. 

Dado que o aumento do produ~Cio agricola, a ex
plora~ao de recursos minerais, o estimulo a in
dustria de maquinas de metalurgia e 0 incremen
to do exporta~oo dos produtos resultantes sao 
metas prioritarias do politico economica do Bra
sil, e imprescindivel 00 desenvolvimento econO
mico de seu pais a implanta~oo de urn sistema 
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de transporte interno dos produtos agricolas, 
minerios e outras materias-primas e produtos 
industriais, a partir do regiao produtora ate ao 
porto de embarque, bern como o melhoramento 
dos portos de exporta~ao e importa~ao. Especial
mente, a eficiencia do sistema de transporte in
terne serci uma chave importante para que os 
produtos agricolas brasileiros possam aumentar 
sua capacidade de competi~ao no mercado inter
nacional. Por este motivo, temos acompanhado 
com muito interesse os assuntos relacionados 
com esta cirea. Especificando nosso ponto de vis
ta, os projetos de desenvolvimento de minerios 
de Carajcis, os projetos de desenvolvimento agri
cola integrado dos Estados de Minas Gerais, Es
pirito Santo e Goicis, de desenvolvimento agrico
la do Estado do Parana, e de desenvolvimento de 
minera~ao no regiao periferica de Belo Horizonte, 
sao pianos em que 0 sistema ferrovicirio, que e 
rcipido e economico, se impoe como meio funda
mental de transporte. Sobemos que estao sendo 
programados os melhoramentos dos otuais insta
lo~oes de novas linhas em ferrovios de suburbios 
de grondes cidades como o Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, e estci em 
franco desenvolvimento a constru~ao dos metros 
de Sao Paulo e do Rio de Janeiro. 

No mundo de hoje, estci sendo reconsiderodo o 
valor e importdncia do transporte ferrovicirio, 
dada a necessidode premente de reduzir o con
sumo de energia. Tambem em meu pais estao sen
do executodos pianos de omplio~ao dos meios de 
transporte, necesscirios e imprescindiveis para 
atender a demanda no futuro, tais como a acele
ra~ao de melhoromentos de linhas-tronco de fer
rovios e de transporte nos grondes cidodes. Assim, 
merece oplausos a iniciotiva do governo brasileiro 
em otribuir oo tronsporte ferrovicirio a importdn
cio e relevante papel que este desempenho no 
economio de um pais. 

A constru~ao do porto destinodo a Usina Side
rurgica de Tubarao e marco importante no relo
~ao bilateral de coopera~ao entre os dois poises. 
No ocosiao do visito do ex-Presidente Geisel oo 
Jopao, um dos temos discutidos de maior interes
se foi a concessao de uma linha de credito, em 
yens ao projeto de Tubarao. Este foi confir
mado no "Comunicodo Conjunto" emitido noquela 
oportunidode, a troves do emprestimo de 100 mi
lhoes de dolores constituidos em yens. Este 
foto foi motivo de grande sotisfo~ao para nos, 

certos de que este projeto muito contribuiria 
para o desenvolvimento economico do Brasil. De
pais disso, ocompanhomos o projeto com perma
nente interesse, enviando uma misstio de estudos 
ao Brasil, visando colaborar no elabora~ao de 
pianos referentes oo projeto. Entretanto, op6s 
tomormos conhecimento de que o porto de Praia 
Mole nao estaria pronto quando do inaugura~ao 
do Usino Siderurgica de Tubarao, decidiu-se pro
mover o estudo de alternatives ao plano original, 
tois como a reformo do porto de Tubarao, para 
otender a entrada de moterias primos e ember
que do produ~ao. De nossa parte, estamos dis
postos a continuer a coopero~ao em projetos 
tais como o reexame do plano original, desde 
que haja a solicita~ao por parte do Brasil. 

Tivemos conhecimento, tambem, de que estao 
sendo considerados projetos de grande importdn
cio tois como o melhoramento dos portos de Ito
qui e Paranoguci e outros portos relocionodos 
oos projetos de desenvolvimento do agriculturo, 
industria de extro~ao de minerio, referidos 
acima. 

A tecnologio do ferrovio foi a bose de opoio no 
reconstru~ao do economia japonesa opos a Se
gundo Guerra e hoje sustenta as otividades eco
nomicos do pais. Ao mesmo tempo, estao sendo 
desenvolvidos novas tecnicos para atender as 
necessidades de transporte de possageiros no me
tr6pole. Quanta a engenhoria de portos, suo !on
go experiencio levou o Japao a desenvolver uma 
avon~oda tecnologia neste setor. Hoje existem no 
pais cerca de mil portos construidos tanto na 
orla do oceano como em enclaves de solo pouco 
consistente. No setor de constru~ao naval, orgu
lhamo-nos de haver operfei~oado uma das mais 
sofisticodas tecnologias do mundo. Alem disso, 
hci vinte anos que o Japao ocupa o primeiro Iu
gar, no mundo, no lan~amento de navios. 

Atroves do Japan International Cooperation Agen
cy - JICA, o Jopao realizo a coopera~ao tecnica 
para os projetos de modernizo~ao do linha Vi
t6rio-Minas, do constru~ao do Ferrovia do A~o, 
modernizo~ao de linhos do Rede Ferroviciria 
Federal e do Ferrovia Paulista, implementa~ao 
dos Portos de Proia Mole e Suape, elabora~ao do 
plano referente ao projeto de desenvolvimento 
regional dos Estodos de Minas Gerais, Goi6s e 
Espirito Santo, do constru~ao do estaleiro da 
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lshibnis, etc. Atualmente, seis especialistas ja
poneses estoo trabalhando nos projetos de mo
derniza~oo das linhas do Ferrovia Federal, dando 
continuidade, assim, ao trodicional e omistoso 
intercambio de tecnologia que se vern processan
do entre nossos poises. 

Tomamos conhecimento de que foi firmado, re
centemente, urn contrato de consulta entre a 
Jorts (Japan Railway Technical Service) e a Rede 
Ferroviario Federal, e de que estoo em andamen
to negocia~oes de coopera~oo financeira no se
tor privado, para a constru~oo do Ferrovia do 
A~o. 

E nosso firme desejo contribuir ativamente para 
0 incremento do intercambio economico bilateral 
no setor de transportes, promovendo, ainda mais, 
as rela~oes de coopera~ao tecnico-economica en
tre nossos poises, desde que haja solicita~oo do 
governo brasileiro, tanto no area privada como 
no setor oficial. 

CESAR CALS 

No area do Ministerio das Minas e Energia OS 

seguintes projetos estoo sendo desenvolvidos 
com o apoio do Governo e de empresas japonesas. 

1 - ALBRAS - produ~ao de 320.000 t jano de 
aluminio, divididos em quatro m6dulos de 80.000 
t, sendo que o primeiro tern a conclusoo prevista 
para 1983. 

2 - ALUNORTE - produ~oo de 800.000 tjano 
de alumina, devendo estar em opera~oo em mea
dos de 1983. Os projetos se desenvolvem normal
mente, sendo que os investimentos sao US$ 955 
milhoes para a ALBRAS e US$ 410 milhoes para 
a ALUNORTE. 

0 BNDE faro financiamento do parte brasileira a 
CVRD, que repassara as duos empresas. 

0 emprestimo japones foi firmado em junho de 
1979, nos segu intes valores: 

US$ 11.520.000 Y 2.500.000.000, para 
ALUNORTE e US$ 14.746.544 Y 3.200.000.000, 
para ALBRAS. 

A infra-estrutura esta sendo preporada: 

a - USINA HIDRELHRICA DE TUCURUl - fun
cionomento previsto para 1983, sendo 
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que em 1981 a area sera servida pela 
energia do CHESF; 

b - PORTO DA VILA DO CONDE - o projeto 
definitive e estudos de viabilidade deve
roo estar concluidos este mes; 

c - NOCLEO URBANO - a SUDAM contratou 
o projeto cujo prazo de entrega esta pre
vista para setembro de 1979. 

d - TRATAMENTO ASFALTICO DA PA-403 
obra concluida. 

-e - CONSTRUCAO DA RODOVIA BARCARENA 
VELHA/PONTA GROSSA - em andamen
to, com cerca de 11 km de terraplena
gem e sub-base prontos, estando previsto 
o termino para setembro de 1979. 

f - ACESSO RODOVIARIO BELEM/PONTA GROS
so - em fase final o projeto. 

g - EMBARCADOURO DE BARCARENA VELHA 
- projeto pronto. A PORTOBRAS devera 
iniciar a licita~oo do obra. 

h - EMBARCADOURO DE CAFEZAL - prevista 
a execu~oo em 1981. 

i - RETIFICACAO E DRAGAGEM DE FURO DA 
ILHA DAS ONCAS - os estudos estaroo 
concluidos em janeiro de 1980. 

3 - CARAJAS - 0 Projeto Carajas ganhou prio
ridade em face das novas perspectivas do mine
rio de ferro. 

A Companhia Vale do Rio Doce ja iniciou todas 
as providencias do projeto definitive e constru
~oo do ferrovia Carajasjltaqui, de maneira a que 
em 1984 posse ester exportando 25 milhoes de 
toneladas de minerio de ferro oriundo daquelas 
jazidas. 

0 projeto esta or~ado em US$ 2.355.000.000,00. 

0 Governo brasileiro pretende a participa~Cio fi
nanceira de outros s6cios que possam colaborar 
desde ja no constru~oo do infra-estrutura ferro
viaria. A ferrovia tera 887 km. A reserve de mi
nerio e de 18 bilhoes de toneladas com o teor 
de 66,7% de ferro. 
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4 - PROJETO C~NIBRA - CELULOSE NIPO-BRASI
LEIRA S. A. - Objetiva a produ~oo anual de 
255.000 t j a no de celulose franqueada. Partici
pam do empreendimento a CVRD e subsidi6rias 
pelo Brasil, enquanto do parte brasileira a 
holding iBP (Japan Brazil Paper and Pulp Re· 
sources bevelopment Co. Ltd.}. 

A f6brica j6 esta instalada e em produ~oo de
vendo produzir no corrente exercicio 200 mil to
neladas de celulose franqueada. Para o ano de 
1980 est6 prevista uma produ~oo de 236 mil to
neladas. A capacidade nominal do f6brica de 255 
mil toneladas dever6 ser atingida a partir de 
1981. 

5 - PROJETO FLONIBRA - EMPREENDIMENTOS 
FLO REST AIS S. A. Visa o desenvolvimento de urn 
programa de florestamento e reflorestamento em 
400 mil hectares de eucaliptos para produ~oo 
anual de 6 milhoes de toneladas de chips (pe
quenas lascas de madeira) sendo parte exporta
da e parte destinada a transforma~oo em celu
lose. 

No momento j6 estoo adquiridos 163.675 hecta
res e jci estiio plantados 35 mil hectares. 

Participam do empreendi·mento a CVRD e subsi
di6rias e a holding JBP (Japan Brazil Paper and 
Pulp Resources Development Co. Ltd.). 

No tocante ao setor de energia, alem das medi
das de economia de energia que devem ser coda 
vez mais firmes, o Brasil est6 fazendo urn gran
de esfor~o no setor de prospec~iio de petroleo. A 
nossa meta sera a de atingir em 1985, 500.000 
barris de petroleo por dia contra os 172.000 
barris di6rios de produ~oo atual. 

Serio muito importante para o Brasil a partici
pa~oo japonesa nos contratos de risco. 

No programa de 6lcool a meta e atingir em 1985 
a produ~oo de 170.000 harris equivalentes de pe
troleo por dia. 

No carvoo mineral a meta e semelhante, 170.000 
barris equivalentes de petroleo por dia. 

0 xisto betuminoso participar6 com 25.000 har
ris de oleo por dia. 

Alem disso, o Brasil faro grande esfor~o no p·ro
grama hidreletrico e executarci o programa nu
clear. 

0 Brasil tambem deseja uma maior troca de in
forma~oes sobre novas fontes de energia, em 
particular energia solar. 

Finalmente quero expressar o nosso desejo de co
nhecer as reais possibilidades de constru~oo de 
urn grande porto no Japoo, proprio para navios 
de grande calado (Asia Port), 

JOAO CAMILO PENNA 

Senhor Ministro Sunao Sonoda, 

Senhor Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro, 

Senhores Ministros de Estado do Japoo e do Brasil, 

Autoridades presentes, 

Senhoras, 

Senhores. 

Honra-me participar desta II Reunioo Consultiva 
Ministerial Brasii-Japiio, evento que concorre para 
uma aproxima~oo ainda maior de dois poises dis
tantes, com rafzes culturais distintas, porem de 
h6 muito animados e unidos pelo desejo comum 
de progresso e coopera~iio bilateral. 

A minha amizade pelo povo japones transcende 
as fronteiras do interrelacionamento politico, 
economico e cultural para situar-se, de forma 
mais densa, ao nivel de urn sentimento pessoal. 
E explico: em 1908, zarpou rumo ao Brasil o na
vio Kasato-Maru trazendo a bordo o primeiro 
grupo de imigrontes japoneses, destinado a se
mear o campo fertil do convivencia harmonica en
tre OS dois povos. Era Presidente do Brasil a &po
co o Dr. Afonso Penna, a mim ligado por la~os 
de sangue, e a quem coube decidir em favor da 
vinda desse contingente pioneiro. 

lembro trecho de pronunciamento do Presidente 
Ernesto Geisel durante as comemora~oes do sep
tuagesimo anivers6rio do imigra~oo japonesa, 
em 1978. Dizia ele: "cabe real~ar o congra~amen
to que vincula os dois povos, irmanados num 
mesmo espirito de entendimento e coopera~oo. 
Brasileiros e imigrantes japoneses, ao Iongo des-
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se periodo de intenso COnVIVIO, opJicorom-se a 
dificil, mas grondioso missoo de construirem umo 
sociedode justa e livre; em que os volores hu
monos tern primozio sobre todos os demois ... " 

Senhores, 

Exemplo desto conv1venc1o opresento-se no subs
tontivo porticipo~iio de tecnologio e copitois jo
poneses nos setores prim6rio e secund6rio do 
nosso economio, com otuo~iio destocodo em seg
mentos de grande dimensoo, como a siderurgio, 
a constru~iio naval e a industria eletronico. A 
par do popel desempenhado pelo imigro~iio jo
ponesa no formo~iio do Brasil moderno, a coo
pero~iio desse pais amigo se reflete sob v6rios 
ongulos no fortolecimento dos relo~oes biloterois. 
0 Japiio ocupa destocado Iugar entre os inves
tidores estrongeiros no Brasil, tendo oplicodo -
entre investimentos e reinvestimentos - e ate 31 
de dezembro possado, a importante soma de US$ 
1 bilhiio 404 milhoes. 

Ministro do Industria e do Comercio do Brasil, 
titular de umo pasta que lido h6 Iongo tempo 
com Governo e setor privodo joponeses, compo
re~o de espirito oberto, decidido a emprestor a 
melhor coloboro~iio do MIC para a omplio~iio do 
di6logo existente. 

0 Ministerio que dirijo, a luz dos diretrizes do 
Excelentissimo Senhor Presidente Jooo Figueiredo, 
buscor6 integror o nosso otividode no quodro 
moior do desenvolvimento nocionol e do coope
ro~iio com o capitol estrangeiro. Ao MIC cobe for
mulor e executor a politico de desenvolvimento 
industrial e tecnol6gico e de suporte 00 comercio 
inferno, opoiondo a empreso nocionol, especial
mente as de pequeno e medio porte, e gerondo 
melhores condi~aes para o copitolizo~iio desses 
empreendimentos oo lodo de umo grodotivo no
cionolizo~iio de seus produtos. Mois oindo, bus
coremos formos de ojustor o parque industrial 
do pais o reolidode do poder oquisitivo de gran
des setores do popula~ao brasileiro. 

Acredito pertinente ressaltar, nesta ocasiiio, que 
uma politica de fortalecimento do setor privaclo 
brasileiro tambem e estimule il oclequada arti
cula~iio com as economias estrangeiras interessa
das em participar clos programas nacionais. Na 
medida em que o empresariado local passa a se 
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constituir em interlocutor vcilido para o dialog• 
com o exterior, mais equilibrado e frutifero H 
tomarci esse relacionamento. 

Senhores, 

Os problemas otuolmente vividos pelo pais noo 
se constituem em exce~iio brosileiro, mas em urn 
desofio comum o todos as no~oes. Umos tem no 
problema energetico a roiz de suos dificuldodes, 
outras sofrem as consequencios do inflo~iio e do 
crescente protecionismo no comercio externo. 
Outros mois recebem o impocto adverso do con
jugo~ao desses v6rios fatores no suo economio 
mas tern procurodo contornor os efeitos doi de
correntes mediante a o~oo integrodo de todos os 
setores envolvidos, a conscientizo~oo do opinioo 
publico, contondo tombem com o opoio do comu
nidode internocionol. ~ o coso do Brasil retrota
do no pesquiso de fontes olternotivos de energio, 
nos diretivas do Progromo Nocionol do Alcool, 
no redimensionomento do perfil industrial, no 
oumento do produtividode e no busco do equilibria 
social. 

Sotisfoz-nos constotor que, ocimo dos dificuldo
des experimentodos pelo pais no seu progresso, 
continuomos o representor importonte olternotivo 
para os investimentos externos. 0 fluxo de ca
pita is foroneos ingressondo no economio desto
co o ocerto de umo estrotegio de desenvolvimen
to orientodo para a coopero~iio e a convivencia 
com os recursos internocionois. Para tal, conti
nuoremos montendo umo politico objetivo, sem 
discrimino~oes, ossegurondo oo investidor estron
geiro urn trotomento est6vel e rocionol desde que 
este se ojuste oos pressupostos nocionois. Ofere
cemos, em controportido, urn mercodo interno em 
exponsiio, miio-de-obro, moterios-primos, estobi
lidode politico e, sobretudo, a oportunidode de 
trilharmos, em conjunto, novos rumos no campo 
do coopera~iio bilateral. 

Evidentemente niio poderiomos possor inc6lumes o 
uma conjunturo onomolo e preocuponte. Reveem
se prioridodes e ojustom-se progromo~oes de mo
do o que os recursos disponiveis sejom olocados 
oos setores mais corentes. Mas essa redistribui
~ao no tempo niio ofeto a execu~oo global dos 
projetos controtados pois, subsiste o quodro que 
motivou 0 suo ideolizo~oo agora revisto a luz 
transit6rio do crise economica internocionol. As 
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metas basicas de Governo permanecem, embora 
ajustadas aos impactos sofridos pelo Brasil. Per
siste a sequencia do processo de desenvolvimen
to harmonica, objetivo maior de todos os nossos 
esfor~os. 

Senhores, 

0 dialogo entre o Brasil e o Japoo tern sido in
tenso e frutifero ao Iongo dos anos. No Minis
terio do Industria e do Comercio, temos mensu
rado a densidade desse relacionamento atraves 
dos frequentes contatos entre setores do MIC e 
seus correspondentes japoneses notadamente nos 
cireas siden.irgica, industrial e tecnol6gica. Seja 
por for~a de suas responsabilidades como condu
tor de politico, seja em decorrencia de sua atua
~tio direta no atividade produtiva, o MIC tern se 
beneficiado do experiencia japonesa para a exe
cu~oo das suas missoes. Provo e a realidade do 
USIMINAS, projeto de alcance nacional e exemplo 
do entendimento vigente entre os dois poises. 

Outro fato relevante deu-se dia 24 de outubro 
de 1978, quando brasileiros e japoneses assina
ram, no sede do Keidanren, o contrato de finan
ciamento para a constru~oo do Usina Siderurgica 
de Tubarao, de grande significado para o Brasil. 
Trata-se do maior contrato de financiamento fei
to ate hoje a uma empresa brasileira bern como 
o de maior monta concedido por urn sindicato de 
bancos japoneses a qualquer empresa no exte
rior. Desejaria mencionar, outrossim, a assina
tura do convenio entre o Conselho de Noo-ferro
sos e Siderurgia do MIC - CONSIDER e a Nippon 
Steel objetivando estudar as reservas carbonife· 
ras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sui 
e o seu aproveitamento em fornos eletricos de 
redu~fio siderurgica. 

No quadro do coopera~oo tecnol6gica, entretan
to, parte do caminho ainda esta por percorrer. A 
Secretaria de Tecnologia Industrial do MIC, do 
lado brasileiro, em conjunto com outros setores 
do Governo, esta aparelhada para dar curso a 
urn amplo programa conjunto, alicer~ado em me
canismos bilaterais propiciadores a serem esta
belecidos. As possibilidades sao vastas e cito, 
entre varias, a metalurgia do a~o, a biotecnolo
gia, a metrologia e a tecnologia do borracha. 

Senhores, 

Os antecedentes me induzem a acreclitar na am
plia~iio constante das rela~ies bilaterais a par
tir de um detido exame do grau de complemen
taridade existente entre as duas economias. Da 
parte brasileira, e particularmente quanto ao 
Ministerio da IndUstria e do Comercio, encontra
riio os senhores a melhor receptividade aos pr• 
positos de coopera~iio em niveis de proveito mU
tuo. Para isso estamos aqui reunidos em conver
sa~ies francas e cordiais. 

Como recentemente afi rmou o Presidente Jooo 
Figueiredo "a nossa politico visa a conservar o 
Brasil como parceiro confiavel, cumpridor de seus 
compromissos, pronto a desincumbir-se de suas 
responsabilidades internacionais com animo de 
paz e boa-vontade". 

Muito obrigado. 

TAKEHIRO SAGAMI 

Na conjuntura atual, seria dificil fazer uma pre
visoo otimista sobre o futuro do economia mun
dial no tocante a emprego, crescimento econO
mico e pre~os, devido ao aumento excessivo no 
pre~o do petr61eo e instabilidade em seu forneci
mento. 

A economia atual do Japao estci evoluindo de ma
neira consistente, com tendencia expansionista, 
apoiada principalmente no aumento do demon
do interna, tais como consumo privado e inves
timento de capital fixo. A produ~tio e comercia
liza~oo de produtos estoo crescendo continua
mente e, em face do melhoria de lucratividade 
das empresas, as oportunidades de trabalho es
too igualmente aumentando. Porem, a evolu~ao 
dos pre~os esta a atingir uma fase critica, a 
qual precisa ser dada uma aten~oo especial. Des
de o final do ano passado que os pre~os por ata
cado continuam subindo de modo acentuado. 0 
recente aumento dos pre~os de materias-primas 
como o petr61eo e a madeira, especialmente, es
tao influenciando sensivelmente os pre~os dos 
produtos internos manufaturados. 0 pre~o ao 
consumidor continua estabilizado; porem, a si
tua~oo noo permite fazer qualquer previsoo, uma 
vez que ha, tambem, o reflexo negativo do ten
dencia altista dos pre~os por atacado. 
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Nestos circunshincios, o Governo esta envidondo 
grondes esfor~os para conduzir, de moneiro fle
xivel, o odministro~oo do politico economico, oli
ccr~odo no estobilidode de pre~os e crescimento 
normal do economia. 

No area finonceiro, o taxa oficiol de juros foi 
elevodo duos vezes, em obril e julho, com o obje
tivo de cooter 00 maximo 0 ritmo oltisto de pre
~os, e de contribuir para o exponsao gradual do 
economio. Quonto a perspectivo do economio jo
poneso, emboro existom fotores - como o evo
lu~oo do pre~o e vorio~ao do fornecimento de 
petroleo, e mudon~os no economio mundiol -
que exigem umo oten~ao especial, podemos pre
ver a monuten~ao do modelo de crescimento es
tavel, otroves do execu~oo constante de umo 
odministro~ao de politico odequodo, com bose no 
demondo inferno. 

Sobre o nosso Bolan~o de Pogomentos, registrou
se, no ono possodo, no conto corrente, um supe
ravit de 16,5 bilhoes de dolores. No entonto, este 
supercivit no balan~a comercial vem sendo redu
zido sensivelmente desde o final do ono possodo, 
sendo que no primeiro semestre deste ano opre
sentou um deficit de 600 milhoes de dolores no 
conta corrente, opos ter sido feito um ajusto
mento sozonol. E quonto oo fluxo de capitol a 
Iongo prozo, houve um soldo negotivo de 12,4 
bilhaes de dolores no ono passodo, e de 7,4 bi
lhoes de dolores no semestre que findou. 

Por outro lado, a economia do Brasil, apesar das 
dificuldades enfrentadas apos a Segunda Guerra 
Mundial, vem evoluinclo notadamente, aprovei
tando de maneira inteligente seus vastos recursos 
naturais, e atraves de uma rapida acele~iio 
industrial. Apos a epoea em que apresentou um 
extraorclincirio creseimento - 1968 a 1973 -, 
continuou promovendo um desenvolvimento sOli
do, combatendo a infla~iio e superando a situa
~iio desfavoravel do Balan~o de Pagamentos, em 
decorrineia da crise energetica. Valho-me do en
sejo para cumprimentar o govemo e o povo des
te pais pelo esfo~o gigantesco dispensado em 
prol de um constante desenvolvimento econimico. 

Apoiodos no intercambio pessool de muitos onos, 
as relo~oes entre o Jopao e o Brasil vem sendo 
fortolecidos nos ultimos onos, 0 que foz esperor 
umo crescente ompiia~oo do intercoplementori
clade economico entre OS dois poises. 
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No toconte oo intercambio comercial entre nos
sos poises, o importo~ao de moterias-primos e 
produtos ogricolos do Brasil e indispensavel para 
nosso economio. Por outro lodo, sobemos que esta 
sendo cogitodo a exporta~oo sobretudo de insta
lo~oes e equipomentos relocionodos principal
mente com grondes projetos de exploro~oo de re
cursos noturois. Sem duvido, estes equipamentos 
muito contribuiroo para o desenvolvimento bra
sileiro. Tenho a certezo que as relo~oes comer
ciois entre os dois poises oumentora de modo 
substonciol e consistente, boseondo-se no referi
do principia de complementoridade. 

Qua•to ao fluxo de capitais entre nossos paises, 
o Brasil figura em tereeiro Iugar, depois dos Es· 
tados Unidos e a Indonesia, entre os paises que 
recebem investimentos diretos do Japiio, com um 
saldo acumulado de 2,5 bilhies de dolores, o que 
significa mais da metade cfo total de investimen
tos japoneses na America latina. Espero que, do
rcrvante, sejam cada vez melhores as condi~iies 
que possibilitem o estimulo de coope~iio mU. 
tua na area de investimentos do setor privado. 
Neste sentido vemos, com satisf~io, o prosse
guimento normal de importantes projetos de coo
pera~iio econimica, como o Projeto de Tubarao, 
o Projeto de Coopera~iio Nipo-Brasileiro de De
senvoiYimento Agricola do Cerrado e Plano de Ex
pansiio da USIMINAS, cujo apoio total foi pro
metido por ambos os paises na oeasiiio da I Reu
niiio Consultiva Ministerial Japiio-Brasil. 

Quonto oos outros projetos, serio conveniente 
que, dorovonte, fossem feitos estudos odequodos, 
com vistas o osseguror suo execu~oo efetivo, 
atraves de permanentes esfor~os por ambos os 
poises. Pensamos que isto tem o maior impor
tancia para que nossas relo~oes sejam coda vez 
mais fortolecidas. 

No cirea do coopera~oo financeira, forom lon~o
dos, quatro vezes, Titulos do Tesouro Nacional 
no mercado de capitois japoneses, opos o I Reu
niao Consultiva Ministerial Jopoo-Brosil. 0 lon
~amento, no meu pais, de bonus do Brasil, deno
mina~ao em yen, alcan~ou, com oito titulos, o 
valor de 136 bilhoes de yens. lsto permite ocre
ditar que houve, de maneira oprecicivel, umo sen
sivel contribui~oo ao desenvolvimento do Brasil. 
Neste momento, estci sendo planejado o 6.0 lon
~amento de Titulos do Tesouro Nacionol do Bra
sil no mercado japones, bern como o lon~omento 
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de bonus da Eletrobr6s. Gostaria de ressaltar que 
o Japao tern interesse em que os referidos lan
~amentos sejam concretizados normalmente. 

Com rela~ao aos emprestimos a medio e Iongo 
prazos pelos bancos privados japoneses ao Brasil, 
o saldo acumulado vern crescendo todos os anos, 
atingindo a soma de 1 ,2 bilhoes de dolores em 
1977, subindo para 3,4 bilhoes em mar~o do ano 
em curso. 

Nossas rela~oes de coopera~ao estao no limiar 
de uma nova fase, e estou convencido de que de
vern ser ampliadas coda vez mais, nao so para 

o beneficia de ambos os poises, mas tambem 
para ajudar a resolver a questao Norte-Sui. Exem
plo deste tipo de coopera~ao foi o acordo cele
brado entre o Japao e o Brasil, juntamente com 
a Austria, de formar um grupo com direito a ele
ger um representante para a diretoria do Banco 
de Desenvolvimento Africano, quando foi decidida 
a admissao de um pais membro fora da regiao 
africa no. 

Finalizando meu pronunciamento, fa~o votos para 
que nossas rela~oes de amizade e de coopera~ao 
economica, nos v6rios setores, saiam fortalecidas 
desta Reuniao Consultive Ministerial. 

chanceler japones homenageia 
ministros brasileiros 

Discurso do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
do Japiio, Sunao Sonoda, no Hotel Nacional de Brasilia, em 

17 de agosto de 1979, par ocasiiio de almoc;o 
que ofereceu aos Ministros de Estado brasileiros. 

Excelentissimo Senhor Saraiva Guerreiro, 
Ministro das Rela~oes Exteriores; 

Dignissimas autoridades presentes; 

Desejo expresser, uma vez mais, meu profunda 
agradecimento pela calorosa recep~ao e manifes
ta~ao de apre~o e fidalguia com que Vossa Exce
lencia e demais autoridades brasileiras nos dis
tinguiram durante nossa visita ao Brasil. 

Desejando conhecer um pouco mais deste gran
dioso pais e desfrutar, mais de perto, do calor 
humano do generoso povo brasileiro, estarei se
guindo, logo mais, para a pujante cidade indus
trial de Sao Paulo, prosseguindo minha viagem 
ate o Rio de Janeiro, mundialmente famosa por 
sua inebriante beleza natural. 

Esta II Reuniao Consultive Ministerial teve um 
significado profunda e suscitou em nos o desejo 
de estudar, sob novos pontos de vista, a viabili
dade de intensificar ainda mais o intercombio de 
coopera~ao entre os dois poises nos areas pol!-

tica, econom1ca e cultural. Apos esta Reuniao, 
tive fortalecida minha convic~ao de que o Japao 
e o Brasil estao a alcan~ar um es16gio ideal de 
parceiros que se ajudam e complementam mu
tuamente, visando 0 objetivo maior que e a paz 
e prosperidade de todos os povos do planeta. 

As autoridades de nossos governos tern a nobre 
tarefa e a responsabilidade de concretizar as re
la~oes de coopera~ao entre os dois poises. Dese
jo que, doravante, a exemplo do passado e do 
presente, as conversa~oes entre o Japao e o Bra
sil se caracterizem por uma franca e generosa 
troca de ideias. 

Excelentissimo Senhor Ministro das Rela~oes 
Exteriores, 

Dignissimas autoridades presentes, 

Gostaria que todos erguessem suas ta~as, fazen
do votos pela saude do Excelentissimo Senhor 
Presidente Figueiredo, e pela prosperidade do Re
publica Federative do Brasil. 

Muito obrigado. 
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comunicado de imprensa 
sobre a 11 reuniao consultiva 
ministerial brasil-japao 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgada 
em Brasilia, em 17 de agosto de 1979, ao final da Segundo 

Reuniaa Consultiva Ministerial Brasii-Japao. 

A Segundo Reuniao Consultive Ministerial Brasii
Japao foi realizada em Brasilia em 16 de agosto 
de 1979. 

Do lado japones participaram do Reuniao Sua 
Excelencia o Senhor Sunao Sonoda, Ministr~ dos 
Neg6cios Estrangeiros, Sua Excelencia o Senhor 

.Michio Watanabe, Ministro do Agriculture, Reflo
restamento e Pesce, Sua Excelencia o Senhor Ma
sumi Esaki, Ministro do Comercio lnternacional e 
Industria, Sua Excelencia o Senhor Kinji Moriya
ma, Ministro dos Transportes, Sua Excelencia o 
Senhor Takehiro Sagami, Vice-Ministro das Finan
~as para Assuntos lnternacionais, como represen
tante do Ministro das Finan~as. 

Do lado brasileiro participaram do Reuniao, Sua 
Excelencia o Embaixador Ramiro Saraiva Guerrei
ro, Ministro das Rela~oes Exteriores, Sua Exce
lencia o Doutor Karlos Rischbieter, Ministro do 
Fazenda, Sua Excelencia o Doutor Eliseu Resende, 
Ministro dos Transportes, Sua Excelencia o Doutor 
Angelo Amaury Stabile, Ministro do Agriculture, 
Sua Excelencia o Doutor Joao Camilo Penna Mi
nistro do Industria e do Comercio e Sua Ex;elen
cia o Doutor Cesar Cals, Ministro das Minas e 
Energia. 

Sua Excelencia o Senhor Nobuo Okuchi, Embaixa
dor no Brasil e Sua Excelencia o Senhor Ronalda 
Costa, Embaixador no Japao tomaram parte no 
Reuniao. 

2. Durante sua permanencia no Brasil, os Mi
nistros japoneses foram recebidos por Sua Exce
lencia o Presidente Joao Baptista de Oliveira 
Figueiredo no dia 16 de agosto. 

3. Os Ministros dos do is poises - registrando 
com satisfa~ao que a Primeira Reuniao Consulti
ve Ministerial Brasii-Japao, realizada em setem
bro de 1976, quando o entao Presidente Geisel 
fez uma visita oficial ao Japoo, contribuiu para 
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0 aprofundamento do compreensoo mutua e que, 
desde entao, rela~oes mais estreitas e mais pro
ficuas de coopera~ao entre os dois poises tem-se 
desenvolvido firmemente - tiveram uma franca 
e util troca de ideias sobre varios assuntos de 
interesse mutuo dentro de urn espirito de amiza
de e de entendimento. Os Ministros passaram em 
revista o estagio de execu~ao dos projetos men
cionados do Comunicado Conjunto emitido por 
ocasiao do visita oficial do Presidente Geisel ao 
Japao em 1976, alem de outros empreendimen
tos conjuntos. Coda Ministro de ambos as partes 
apresentou suas ideias basicas acerca de projetos 
individuais e das futures perspectivas de coope
ra~Cio entre o Japoo e o Brasil. No contexto des
sa avalia~ao, foram examinados os seguintes 
assuntos: 

a) o apoio para a implementa~fio do comple
xo ALBRAS/ALUNORTE incluindo linhas de 
credito preferenciais e comerciais e a cons
tru~fio - sob os auspicios do Governo 
brasileiro - do infra-estrutura necessaria 
ao empreendimento, e a conclusoo do sis
tema de Tucurui para suprimento de ele
tricidade; 

b) a solicita~ao do Governo brasileiro com 
vistas a transferir para a expansao e a 
adapta~ao do Porto de Tubarao os fundos 
ja alocados pelo Governo japones para a 
constru~Cio do projeto de Praia Mole e a 
boa disposi~fio manifestada pelo lado ja
pones em estudar essa alternative; 

c) a defini~ao do projeto FLONIBRA. 

4. 0 lado brasileiro prometeu tomar as medi
das necessaries para fortalecer a posi~fio finan
ceira do CENIBRA e o lado japones prometeu, em 
contrapartida, proporcionar maior contribui~fio 
financeira japonesa para esse projeto. 
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5. Os Ministros concordaram em que deve pros
seguir, sem entraves, a execu~iio dos projetos re
feridos no supramencionado Comunicado Conjun
to. Nesse sentido, o lado brasileiro reafirmou sua 
inten~ao de promover a implanta~ao do infra
estrutura necessaria para tais empreendimentos 
e de oferecer incentivos apropriados. 

6. Durante a Reuniao, os Ministros de ambos 
os poises decidiram tambem recomendar aos seus 
governos a promo~ao do comercio nipo-brasileiro 
de forma harmoniosa. Nesse sentido, concorda
ram em que a pouta das trocas bilaterais deve 
refletir as realidades das economlos dos dois 
poises e o seu atual estagio de desenvolvimento. 
Nesse contexto, os Ministros japoneses anuncia
ram que seu Governo ja iniciou os preparativos 
necessarios para enviar uma missao de impor
tadores japoneses ao Brasil no ano fiscal de 1980. 
De sua parte, os Ministros brasileiros declararam 
sua inten~ao de organizer, em 1980, uma gran
de exposi~ao comercial e cultural brasileira em 
Toquio, com a mesmo prop6sito. Ambos os lados 
expressaram sua disposi~ao de examinar medi
das necessaries para a expansao do comercio en
tre os d<~is poises levando em considera~ao as 
vantagEons de Iongo prazo do crescimento equili
brado de seus fluxos de comercio. 

7. Os Ministros acordaram em que funcionarios 
governamentais dos dois poises continuariam a 
consultar-se sobre a possibilidade de uma ampla 
coopera~ao financeira, economica e tecnica entre 
o Japao e o Brasil nos seguintes projetos e ini
ciativas: 

a) creditos a serem estendidos por institui
~oes japonesas apropriadas, inclusive coo
peratives, para financier projetos brasi
leiros de desenvolvimento agricola; esses 
projetos devem objetivar o desenvolvimen
to da produ~ao e das exporta~oes agrico
las brasileiras, tais como corredores de ex
porta~ao, armazenagem, instala~oes por
tuarias e programas de irriga~;ao; 

b) desenvolvimento agricola das varzeas 
como, por exemplo, o Vale do Ribeiro 
e nos fronteiras agricolas brasileiras, no 
contexto de programas que serao imple
mentados pelo lnstituto Nacional de Co
loniza~;ao e Reforma Agraria (INCRA) para 

aumentar a produ~ao de culturas basicos, 
especialmente cereais; 

c) entendimentos a serem concluidos entre 
institui~oes brasileiras e entidades japone
sas interessadas para o incremento das 
exporta~i'ies de produtos agricolas brasilei
ros em condi~i'ies competitivas; 

d) pianos para a explora~ao de minerio de 
ferro e outros empreendimentos similares 
do Projeto Carajas; 

e) os projetos prioritarios brasileiros nos se
tores de transporte ferroviario e de cons
tru~;ao de portos, particularmente aque
les relacionados com os corredores de ex
porta~ao e o transporte ferroviario de 
passageiros nos areas metropolitanas de 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e 
Recife; 

f) o acesso ao mercado de capital japon@s 
por parte de emitentes brasileiros, gover
namentais e privados; 

g) maior esfor~o conjunto no campo do ci@n
cia e do tecnologia, inclusive o desenvol
vimento de novas fontes de energia; 

h) revisao das atividades e do estrutura no 
campo do coopera~;ao tecnica entre os dois 
poises. 

8. Os Ministros expressaram sua esperan~a de 
que o proximo encontro do Comit@ Empresarial 
Misto Brasii-Japao, a ter Iugar em Sao Paulo, 
em setembro proximo, examine medidas para pro
mover a coopera~;ao entre os setores privados dos 
dois poises. 

9. Os Ministros nota ram com interesse o Sim
posio de CiAncio e Tecnologia, que sera realizado 
em Toquio, em outubro de 1979, sob a coordena
~ao das Universidades de Sao Paulo e de T6quio. 
1 0. Ao final do reuniao, os Ministros, ap6s re
gistrarem que as rela~oes de coopera~ao entre 
o Japao e o Brasil mostram, hoje, um extraordi
nario progresso, manifestaram a opinioo comum 
de que devem conferir a maior importoncia ci 
intensifica~oo dos esfor~os, a nivel governamen
tal e no privado, para aprofundar o entendimen-

107 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

to mutua e para promover relo~oes de coopero
~00 entre os dois poises. 

11 . Foi ocordodo a reolizo~oo, antes do final 
de 1981, do proximo Reunioo Ministerial Consul
t iva, em Toquio. 

12. Os Ministros joponeses expressorom seus 
sinceros ogrodecimentos pelo ofetuoso acolhida 
dodo pelos seus colegos brosileiros e pelo Gover
no do Brasil por ocosioo do Segundo Reunioo 
Consultivo Ministerial Brosii-Japoo. 

comunicado a imprensa sobre 
a visita de sunao sonoda ao brasil 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasilia, em 17 de agosto de 1979, ao final da visita 

do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Japiio ao Brasil. 

1 . A convite do Governo do Brasil, Suo Exce
lencio o Senhor Sunoo Sonoda, Ministro dos Ne
gocios Estrongeiros do Jopoo, fez umo visito ofi
ciol a Republica Federotiva do Brasil de 15 a 18 
de ogosto de 1979. Ap6s suo estodo em Brasilia, 
o Chonceler fora tambem umo viSito oficiol a 
Sao Paulo, em 17 e 18 de ogosto. 

2. 0 Ministro Sonoda e o Ministro dos Rela
~oes Exteriores do Brasil, Emboixodor Romiro 
Soroivo Guerreiro, tiveram umo troca de ideios 
cordial e proveitoso sobre a situo~oo politico e 
economico internocionol e sobre questoes bilote
rois de interesse mutua. As converso~oes forom 
realizados numa atmosfera extremamente omis
toso. 

3. Os Ministros ocordorom em que os dois poi
ses devem intensificar a sua coopero~oo mutua 
em questoes globois com vistas a atingir seu 
objetivo comum de contribuir para a paz e a pros
peridade no mundo. Para tanto, concordoram 
igualmente que os canois diplomaticos disponl
veis para a troco de opinioes e para consultos 
mutuas devem ser totalmente utilizodos. 

4. Durante suos conversa~oes, os Chanceleres 
exominarom, em particular, as seguintes ques
toes: 

a) situa~ao politico no Asia e no America 
Latina; 
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b) problemas econom1cos internocionois, tais 
como energio, relo~oes Norte-Sui e esfor
~os para fortalecer oinda mois o sistema 
de livre comercio internocionol; a esse res
peito expressaram suo preocupo~oo co
mum relotivomnete a politico de corater 
protecionisto; 

c) implico~oes internocionois do evolu~oo po
litico no Oriente Media e no Africa 
Austral. 

5. Os Chonceleres - opos registrorem com so
tisfo~oo que, noo obstante a distoncio geogr6fi
ca entre os dois poises, suas relo~oes tem-se de
senvolvido firmemente ate esto data em varios 
compos - concordorom que esfor~os odicionois 
deveriom ser feitos, tonto no nivel governamen
tal como privodo, com a moior intensidode pos
sivel em todos os campos, para que as relo~oes 
de amizode e de coopero~oo existentes possom 
ser fortolecidos. 

6. Em nome de Suo Excelencio Mosayoshi Ohira, 
Primeiro-Ministro do Japoo, o Chanceler Sonoda 
formulou convite ao Presidente do Republica 
Federativo do Brasil, suo Excelencio Jooo Baptista 
de Oliveira Figueiredo, para visitor o Jopoo no 
data mais proximo possivel e de mutua convenien
cio, a ser ocordodo otraves dos conois diplom6ti
cos. Esse convite foi oceito pelo Presidente com 
grande satisfo~ao. No mesmo ocosioo, o Presiden
te formulou convite oficiol ao Primeiro-Ministro 
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do Japoo para visitor o Brasil na data mais pro
xima possivel e de mutua conveniencia. 0 Chan
celer Sonoda prometeu transmitir o convite ao 
Primeiro-Ministro, quando de seu retorno ao 
Japoo. 

7. Os Chance Jeres nota ram que a visita do 
Chanceler Sonoda foi muito oportuna e contribuiu 

para o aprofundamento das rela~oes de omizade 
e coopera~ao entre o Japao e o Brasil. 0 Chan
celer Sonoda manifestou sincera gratidao pela 
gentil aten~oo e calorosa hospitalidade que lhe 
foi proporcionada e a sua comitiva, pelo Gover
no do Brasil, durante sua visita oficial de quatro 
dias.(*) 

(*) No se~iio Mensagens, pogmo 189, o telegromo do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Japao, Sunao 
Sonoda, ao Chanceler Saraiva Guerreiro. 
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ministro da economia da republica 
federal da alemanha 

visita o brasil 
Discurso do Ministro de Estodo das Rela~oes Exteriores, 
Ramiro ~araiv9 Guerreiro, no Palacio do ltamaraty 
em Brasilia, em 20 de agosto de 1979, por ocasiao do 
almoco oferecido ao Ministro da Economic da 
Republica Federal da Alemanha, Otto Von Lambsdorff. 

Constitui para mim e para os Ministros aqui pre
sentes uma honra e satisfa~ao recebe-lo hoje nes-

. ta Casa. lsso porque e Vossa Excelencia uma das 
personalidades mais ilustres e de maior prestigio 
do Governo da Republica Federal da Alemanha, 
pals que ocupa Iugar marcante no relacionamen
to international do Brasil. 

Como sabe Vossa Excelencia, os la~os que unem 
os nossos dois poises sao intensos e vastos e se 
traduzem praticamente em todos os campos. Em 
termos de comercio, a Alemanha Federal coloca
se solidamente em segundo Iugar, tanto como 
cliente de nossos produtos quanto entre os prin
cipais fornecedores do mercado brasileiro. £ de 
igual destaque a participa~ao da industria e dos 
capitais alemaes no Brasil, merecendo ainda ser 
acentuado o desenvolvimento crescenta e promis
sor das rela~oes culturais, alem do expressivo 
saldo positivo dos programas bilaterais de coo
pera~ao cientifica e tecnologica. 

Coroando este quadro, anoto a invej6vel profun
didade a que chega hoje o entendimento politico 
entre os nossos dois governos, resultado de um 
processo cujos acontecimentos m6ximos foram a 
visita oficial, em 1978, do Presidente do Brasil 
a Alemanha, e a retribui~ao, em abril ultimo, do 
Chanceler Helmut Schmidt. 

A presen~a de Vossa Excelencia insere-se, assim, 
nesse contexto de sempre maior aproxima~ao, 
cuja caracteristica principal e a sinceridade e o 
respeito mutuos. 0 frutifero di61ogo prossegue e 
vai assumindo v6rias modalidades. No particular, 
neste momenta, em Bonn, grupos de planejamen
to politico de uma e outra Chancelaria procedem 
a consultas sobre assuntos de interesse mutuo, 
e brevemente serao celebradas novas sessaes das 
Comissoes Mistas de Coopera~ao Economica e de 
Coopera~ao Cientifica e Tecnologica. 

Senhor Ministro, 

Vossa Excelencia vem exercendo, desde 1977, as 
altos responsabilidades de Ministro da Economia 
da Republica Federal. Congratulamo-nos com Vos
sa Excelencia pelo not6vel progresso, motivo de 
admira~ao para todos nos, alcan~ado por seu 
pais nos terrenos politico, economico e social. 
Muitas esperan~as sao depositadas no papel que 
poder6 desempenhar a Bundesrepublik para 
que diminua o fosso entre os poises ricos e po
bres. Verificamos a grande sensibilidade e com
preensao que Vossa Excelencia revelo em rela~iio 
a tal problema que so poder6 ter uma solu~iio 
satisfat6ria com a participa~iio solid6ria das so
ciedades mais afluentes. 
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Numa provo da particular significa~ao atribuida 
a sua visita, Vossa Excelencia ter6 ocasiao de 
manter contatos com algumas das mais altos 
autoridades do Governo brasileiro, culminando 
com audiencia a ser-lhe concedida pelo Excelen
tissimo Senhor Presidente da Republica. Estou 
convicto de que as conversa~oes em Brasilia, bem 
como aquelas que, a nivel estadual, terao Iugar 
em Sao Paulo e Porto Alegre, ensejarao a Vossa 
Excelencia o conhecimento in loco, em toda sua 
dimensao, do esfor~o empreendido pelo Governo 
brasileiro para impulsionar o desenvolvimento 

112 

desta terra em condi~oes de paz e justi~a social 
e sob a egide de institui~oes genuinamente demo
cr6ticas. 

Convido os presentes, entre os quais tenho o pra
zer de destacar o Doutor Delfim Netto, Ministro
Chefe da Secretaria de Planejamento e o Doutor 
Karlos Rischbietter, da Fazenda, a me acompa
nharem em um brinde o saude e o felicidade pes
soal do Ministro da Economia, extensive o Senho
ra lambsdorff. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

chanceler da malasia amplia 
intercambio com o brasil 

Discurso do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty 
em Brasflia, em 27 de agosto de 1979, por ocasiao de 
almo~o oferecido ao Ministro do Exterior da Malasia, 
Teghu Ahmad Rithauddeen. 

~ com grota sotisfa~ao que recebo, hoje, em no
me do Governo brasileiro, Vossa Excelencia, na 
primeira visito que nos faz um Ministro das Re
la~oes Exteriores da Malosia, no momento em que 
as rela~oes do Brasil com os paises asiciticos 
adquirem crescenta dinamismo e significa~ao. 

A despeito da distancia geogrcifico e da diversi
dade de cultura, Brasil e Malcisia estao cada vez 
mais pr6ximos pela semelhan~a de aspira~oes em 
favor do desenvolvimento economico e social dos 
respectivos povos e de uma participa~ao cada vez 
mais otiva, dentro de suas possibilidades, na bus
ca de solu~oes para os problemas que atingem o 
mundo como um todo interdependente. 

A visita de Vossa Excelencia representa tambem 
mais urn posso no sentido de ampliar e diversifi
cor o intercambio e a coopera~ao que o Brasil 
mantem com a Malcisia. Desde o estabelecimento 
de rela~oes diplomciticos, em 1959, a Malcisia e 
o Brasil vern mantendo umo convivencia harmo
niosa e de respeito mutuo. E, como paises em 
desenvolvimento, Brasil e Molosia tern diante de 
si urn universo ainda lorgomente inexplorado, 
rico em possibilidades de coopera~ao horizontal. 

Cabe-nos criar uma rede de entendimentos capa
zes de forjor meconismos operocionais de coo
pera~ao, baseodos na equidade, no respeito mu
tuo e na estrita observancia do principio de von
tagens reciprocos. 

A visita de Vossa Excelencia oo Brasil reveste-se 
ainda de particular contentamento para todos os 
brasileiros: esta e o primeiro vez que um Chance
Jar de pais-membro da ASEAN nos honro com sua 
presen~o. Tendo como objetivo assegurar um de
senvolvimento estcivel na regiao, o ASEAN assu
me papel de crescenta relevo nao s6 no plano 
economico, mas tambem fator de paz e equilibria. 
Seu ideal de promover o estabelecimento, no Su
deste Asicitico, de umo "Zona de Paz, Liberdade 
e Neutralidade" e acompanhado com interesse 
pelo Brasil, que deseja fortalecer suas rela~oes 
com essa regiao. 

Como OS na~oes do Sudeste Asiatica, 0 Brasil e 
um pais tropical. Este e um fator de fundamental 
importancia para a compreensao da sociedade 
brasileira. Desenvolvemos aqui solu~oes pr6prias, 
adaptadas oo nosso meio fisico, e podemos par
tilhor essa experiencia com outros povos que vi-
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vem em condi~oes semelhantes. Creio, por isso, 
que ha amplas perspectivas para uma crescente 
aproxima~ao entre o Brasil e os poises do ASEAN. 

Senhor Ministro Rithauddeen, 

Sua presen~a no Brasil e do ilustre comitiva que o 
acompanha e mais uma demonstra~ao do que 
acabo de afirmar. Nos seus contatos com as auto
ridades brasileiras e no curso das conversa~oes 
que tivemos a oportunidade de manter, Vossa 
Excelencia tera verificado que o Brasil, de acor-
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do com sua voca~ao pacifista, e um pais aberto 
ao dialogo e a coopera~ao. Estou certo que a vi
sita de Vossa Excelencia trara grandes beneficios 
para impulsionar o desenvolvimento das rela~oes 
entre nossos poises. 

Pe~o, agora, a todos que comigo se unam em 
brinde a saude e felicidade de Vossa Excelencia, 
pela prosperidade do na~ao malasia e pelo de
senvolvimento das rela~oes de amizade e coope
ra~ao entre o Brasil e a Malasia. 
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prorrogado 0 convenio para publicac;ao 
das consultas da sec;ao de 

estrangeiros do conselho de 
Discurso do Chonceler Saraiva Guerreiro, em 29 de 
agosto de 1979, por ocasiiio da solenidade de assinatura 
do aditivo ao Convenio entre a Ministerio das 

estado imperial 
Rela~iies Exteriores e a Camara dos Deputados para 
publica~iio das Consultas da Se~iio de Estrangei ros do 
Conselho de Estodo do Imperio. 

Senhor Presidente, 

~ grande minha satisfa~oo ao comporecer, hoje, 
a cerimonio de prorrogo~oo do Convenio entre a 
Cornaro dos Deputados e o Ministerio das Rela
~oes Exteriores, para dar continuidode a publi
co~oo das Consultos do Se~fio dos Neg6cios Es
trongeiros do Conselho de Estodo do Imperio. 

0 conhecimento e a compreensoo do desenvolvi
mento hist6rico do pais e de fundamental impor
tcincia. E, nesse sentido, a iniciotivo de prorrogar 
esse Convenio, estabelecido em 1977 entre as 
duos Casas, expressa urn cometimento de louv6-
vel alconce dentro do panorama cultural brasilei
ro, por tornar mois focilmente ocessiveis aos 
nossos estudiosos e pesquisodores, documentos 
de too inestim6vel valor. 

Permito-me, pois, ressoltor essa iniciativa con
junto, do Cornaro e do ltomoroty, que propicia a 
valorizo~oo de urn patrimonio que e de todos e 
que noo deve, portanto, ser usufruido por circulos 
limitodos. 

Os que cooperam nesto publica~Cio certamente 
derivomos estimulo do testemunho por eta reve
lado do sabedoria e do potriotismo que caracte
rizarom a a~oo externa do Brasil, no seculo pas
sado, em defesa de seus direitos e legitimos in
teresses. 

A publica~oo desse trabalho conjunto, que recebe 
hoje novo alento, atroves do assinatura deste 
Aditivo, jubila, estou certo, a todos os que se 
preocupam com o desenvolvimento do cultura na
tional. 
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saraiva guerreiro: diplomacia 
abre novas espac;os comerciais 

para o brasil 
Discurso do Ministro de Estodo dos Rela~oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Sao Paulo, em 30 de 
agosto de 1979, perante o Conselho das Comoros de 
Comercio Estrangeiras do Associa~ao Comercial de Sao Paulo. 

A satisfa~oo que me dc:i este encontro noo nasce 
somente de meu apre~o pelo trabalho economico 
das Comoros de Comercio. Elas proporcionam ain
da urn melhor conhecimento e estima entre ho
mens influentes no vida de seus poises e assim 
constituem fator importante de aproxima~oo en
tre os povos. Alem das vantagens economicas 
que produz, o fluxo organizado e permanente das 
trocas pode e deve fortalecer o sentido do con
vivencia international, contribuindo para uma 
ordem mais harmoniosa e equitativa entre os 
povos. 

0 com6rcio 6 instrumento decisivo no constru~oo 
de bases seguras para 0 desenvolvimento econo
mico do pais. Noo foi por acaso que, nestes ulti
mos anos, a rc:ipida expansao do PNB correspon
deu ao aumento significativo do fluxo comercial 
brasileiro. Ao permitir o incremento do produ
~oo inferno e gerar empregos, o comercio realiza 
fun~oes sociais importantes; ao assegurar a sus
tenta~oo do capacidade de credito internacional 
do Brasil, o comercio garante niveis adequados 
de investimento, absolutamente indispensc:iveis em 
pais que tern necessidade imperiosa de crescimen
to economico. 

Para o ltamaraty, esta compreensiio da amplitude 
e da significa~iio das fun~ies do comercio sem-

pre foi clara, e orienta muito do nosso cotidiane 
diplomcitico. Os interesses do comercio exterior 
niio podem ser dissociados dos interesses da p• 
litica extema e da cliplomacia. 0 trabalho diplo
mcitico de abrir politicamente formas novas de 
convivio e coopera~iio e muitas vezes completado 
decisivamente com o estabeletimento de rel~iH 
comerciais. Da mesma forma, muitas vezes e a 
densrdade das rela~ies comerciais que convida a 
consolida~io das rela~ies diplomciticas e politi
cas e, nestes casos, os esfo~os de aproxima~iio 
comercial tim sido, na verdade, pioneiros do en
contro politico entre o Brasil e outras na~ies. A 
presen~a diplomcitica e tambem decisiva no apoi• 
a negocios concretos, sobretudo quando se pen
sa que, mais e mais, a atividade comercial se 
desenvolve no quadro do relacionamento politico 
entre os Estados. 

Num momenta em que o esfor~o de expansoo e 
diversifica~oo das correntes comerciais do Brasil 
adquire contorno de prioridade e de urgencia, 
dois elementos sao fundamentais. Um e o conhe
cimento do realidade em que se inserem as rela
~oes de troca entre os poises. 0 outro tern que 
ver com a disposi~oo e a capacidade de agir sa
bre essa realidade. 

Assim, para sermos eficientes como pais exporta
dor, precisamos combinar um conhecimento obje-
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tivo das tendencies das rela~oes economicas a ni
vel mundial com umo adequada perspective da 
dimensoo e das possibilidades dos mercados indi
viduais. As duos faces se combinam, e, por isso, 
exigem a~Cio que conjugue eficazmente as nego
cia~oes multilaterais aos encontros bilaterais. 

No coso das tendencies globais, vemo-nos obriga
dos a uma constata~Cio preocupante. 0 recru
descimento das tendencies protecionistas dos 
poises desenvolvidos coincide com um momento 
de desesperan~a, em rela~Cio aos movimentos de 
reforma abrangente da ordem economica mundial. 
Esfor~os penosos de negocia~Cio e de constru~Cio 
doutrin6ria parecem fadados ao insucesso, com 
o aumento da distancia entre as concep~oes que 
tem os poises em desenvolvimento e os poises 
altamente industrializados sobre como deve ser 
reestruturada a ordem economica mundial. Ao 
contr6rio, o que esta acontecendo - e os summits 
economicos dos principais poises industrializados 
provam isto cabalmente - e a ado~Cio de urn 
modelo oligorquico, em que as na~oes industria
lizadas parecem preferir trilhas solitaries para o 
encaminhamento dos grandes temas economicos 
mundiais. Subestimam, assim, a participa~ao 
crescente dos poises em desenvolvimento no co
mercio mundial, nos formas mais variadas, que 
voo desde o fornecimento de materias-primas ate 
a exporta~ao de produtos manufaturados e a po
si~Cio crescentemente importante como importa
dores de bens industriais, compradores de tecno
logia, tomadores de capital e receptores de in
vestimentos. As delibera~oes sobre a economia, 
num mundo dividido entre na~oes ricas e pobres, 
correm o serio risco de nao chegar a solu~oes 
eficazes, exatamente pela ausencia notavel de 
3j4 partes da humanidade nos processos deci
sorios. 

Diante desse quadro, noo h6 alternative senao a 
de seguir no esfor~o pela constru~Cio de uma 
ordem economica internacional mais justa. Sabe
mos que as solu~oes que hoje prevalecem sao 
prec6rias e 0 que fazem e simplesmente assegurar 
a reprodu~Cio de padroes de intercambio de senti· 
do imediatista. A comunidade international deve 
concentrar esfor~os no constru~ao das bases dE1 
uma ordem economica capaz de ligar mecanismos 
eficientes de cria~Cio de riqueza com formas mai:; 
justas de sua distribui~Cio. 

Por outro !ado, as proprias dificuldades do quc
dro global, agravadas pelos recentes aumentos 
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nos pre~os do petroleo, tornam ainda mms lmpe
riosa a busca de op~oes capazes de responder 
as necessidades de crescimento economico do 
pais. 0 fato de encontrarmos tendencies negati
ves, de vermos surgirem obstoculos crescentes a 
livre expansao do comercio mundial, noo deve 
levar a urn esmorecimento dos esfor~os de desen
volvi mento concreto das rela~oes comerciais do 
pais. Ao contr6rio, deve estimular de nossa par
te esfor~o redobrado por uma participa~Cio mais 
intensa no jogo comercial, tarefa que se tern cons
tituido em vetor priorit6rio do atua~Cio diploma
tica brasileira nestes ultimos anos. 

A segundo dimensoo do problema comercial tern, 
assim, que ver com os "mercados individuais" e 
as a~oes correspondentes de liberaliza~Cio do 
acesso e de promo~ao do comercio no plano bila
teral de nosso relacionamento com outros poises. 

Nesse campo, a men~Cio de alguns dodos pode 
ilustrar o dinamismo das exporta~oes brasileiras 
nestes ultimos anos. Entre 70 e 79, o comercio 
international do Brasil aumentou em mais de 5 
vezes, ou seja de 5 bilhoes de dolores, em 1970, 
passou, em 1978, para 26 bilhi'ies de dolores. A 
participa~Cio de manufaturados no pauta de ex
porta~Cio teve tambem significativamente aumen
tada a sua contribui~oo: de 15,9% em 70 passa 
para 48,2% em 78. Outro fato importante: 
aumentou sensivelmente o fluxo de comercio com 
os poises em desenvolvimento no nosso intercom
bio global, o qual chega hoje a mais de 25,7% 
do total. 

0 que significa isto? De um lado, esta claro o 
dinamismo da economia brasile~ra. De outro, 
0 exito do esfo~o de projetar internacionalmente 
este dinamismo, revelado nio so pelo aumento 
numerico do nosso comercio, senio tambem pela 
cf.versifica~io de nossos parceiros comerciais e 
da pauta de nossas exporta~oes. Neste particular, 
os esfor~os do ltamaraty, desenvolvidos sempre 
com a mais estreita e flu~da coorden~io com 
outros orgios do Governo, foram de grande va
lia, especialmente no desbravamento de novos 
mercados e de novas formas de interc&mbio, e 
na engenharia da concretiza~io de oportunidades 
comerciais, assim como na busca de maior acesso 
a mercados tradicionais. 0 perfil universalista 
que marca tio claramente as linhas basicas da 
diplomacia brasileira proporciona um quadro po-
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litico maior para o esfo~o especifico na cirea co
mercia!. A diplomacia, fiel ao dinamismo intemo, 
ligou-se indissoluvelmente ao esfor~o pelo desen
volvimento economico da na~iio. 

~ o exame dessas tendencies que nos do a me
dido necessaria de sobrio otimismo e serena con
fian~a no pais, nesse momenta em que se ampliam 
as perspectivas de dificuldades no economia in
ternacional em seu conjunto. Continuaremos em 
nossos esfor~os de intensificar as rela~oes com 
os poises em desenvolvimento. Ha bases solidas 
lan~adas com os vizinhos latino-americanos, e 
procuraremos uma participa~ao positiva nos tra
balhos de reestrutura~ao do ALALC. Com os poi
ses africanos, os numeros do comercio sao ja ex
pressivos, e so vejo razoes para que, num qua
dro em que se estreitam contatos em todas as 
dimensoes, haja urn aperfei~oamento progressive 
das linhas de contato comercial. Com a Asia, ain
da ha muito o que fazer, sobretudo no area de 
mercados nao tradicionais, como a China e os 
membros do Associa~ao dos Poises do Sudeste 
Asiatica. Com os poises do Oriente Media, fare
mas esfor~o especial com vista a reduzir o mais 
possivel urn desequilibrio comercial que a eleva
~ao nos pre~os do petroleo vern agravando siste
maticamente. Refor~oremos, com particular em
penho, nosso intercombio com poises desenvolvi
dos, tanto no Europa, quanta no America do Nor
te. Sabemos o quanta e valioso esse intercombio 
exatamente em fun~ao do papel variado que pode 
desempenhar em nossos caminhos de desenvolvi
mento. De fato, a liga~ao com os poises desenvol
vidos envolve nao somente a troca comercial, mas 
tambem uma ampla rede de contatos, de ordem 
financeira, de investimentos, de transferencia de 
tecnologia, cujo aproveitamento estamos plena
mente empenhados em apoiar. 

0 aporte externo e importante no rnedida em 
que sirva para as necessidades brasileiras de cria
~ao de emprego e de absor~ao de tecnologia mo
derna. Temos a certeza de que esse aporte, que 
deve estar em permanente sintonia com os pianos 
e prioridades nacionais, continuara a fortalecer
se. Nesta tarefa, e de primordial importoncia a 
atua~ao das Comoros de Comercio, como veiculos 
estruturados de entendimento entre os interesses 
nacionais e estrangeiros. Nesses contatos com os 
poises desenvolvidos, duos atividades se mostram 
prioritarios: de urn lado, procurar evitar que as 

tendencies protecionistas se cristalizem e, mais 
especificamente, venham a atingir produtos bra
sileiros; de outro, trata-se de buscar formas no
vas de penetro~ao nesses importantes mercados, 
que nos permitam superar a nossa tradi~ao de 
fornecedores de bens primaries. Enfoques novas, 
devem, portanto, ser definidos e implementados 
nessas areas. 

0 ltamarty ve, precisamente, como uma de suas 
voca~oes naturais, a tarefa, evidentemente com
plexa, de contribuir para intensificar e diversifi
car as exporta~oes brasileiras. Uma das fun~oes 
que a diplomacia brasileira vem cumprindo com 
mais exrto nesses ultimos anos e exatamente a 
de abrir novos espa~os a presen~a comercial do 
Brasil. A crescente presen~a do pais em mercados. 
antes distantes, para nossos produtos manufatu
rados e semimanufaturados; o fortalecimento de 
um processo de intensifica~iio de oportunidades 
e de apoio a venda de servi~os; a sistematiza~iio 
de mecanismos cigeis que facilttem a tarefa do 
exportador brasileiro; a presen~a em feiras, em 
praticamente todos os quadrantes do globo; a 
configura~iio de modos prciticos e articulados de 
apresentar ao importador estrangeiro as nossas 
potencialidades; a cria~iio de um fluxo de infor
ma~iio especializada em comercio exterior; a for
ma~iio de pessoal especializado em comercio ex
terior siio algumas das iniciativas que jci estiio 
plenamente concretizadas na cirea. Com esta ba
se, que e solido e que tern implica~oes qualitati
vas que transcendem obviamente as suas indica
~oes estritamente numericas, 0 ltamaraty, atra
ves de sua rede diplom6tica, e em estreita cola
bora~ao com os demais orgaos governamentais 
competentes e com o setor privado, muito pode
ra contribuir para a supera~ao de dificuldades 
economicas conjunturais e acrescentar aporte 
significative 00 progresso economico do pais. 

Senhores, 

Nao sao pequenas nem sao simples as tarefas 
que enfrenta a diplomacia brasileira no area co
mercia!. Uma vasto agenda de aproxima~ao com 
os parceiros em desenvolvimento deve ser adian
tada, ao mesmo tempo em que se intensificam 
as rela~oes trodicionais com os poises desenvol
vidos, e se desdobrom os esfor~os de reestrutu
ra~ao do ordem economico internacionol. Aceita
mos como desafio tois torefas porque sobemos 
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que nao e simplesmente urn repert6rio de ques
toes comerciais que se coloca; no verdode, e a 
propria dinomica do convivencia entre os povos 
que est6 em questao. Como pontes importantes 
nesses processos de aproximo~ao, as Comoros de 
Comercio, aqui reunidas, sao urn instrumento de
cisivo neste trabalho. As Comoros, com suas mul
tiplas fun~oes, desempenham papel que vai alem 
do mera oproxima~oo entre exportador e impor
tador. Funcionam, no verdade, como foros hor
monizadores do convivio economico, aparando 
orestas e indicando os caminhos uteis de coope
ra~ao. Sao verdadeiramente preparadoras do en
contra economico em sentido mais amplo, e, por 
isso, tern, se fieis a sua voca~ao, importoncia 
politico ineg6vel. No liga~ao harmonica entre o 
empres6rio e o Govemo, est6 certamente urn dos 
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fatores do supero~ao das dificuldades economl· 
cas do mundo de hoje, e de progresso e prosperi
dade para o povo brasileiro. 

Nao desejo, pois, terminar sem uma palovra de 
ogradecimento pela oportunidade deste contato 
com tao significativo segmento do empresariado 
ligado ao comercio exterior brasileiro. Tenho 
sempre em mente, como homem de Governo, que 
a proje~ao economica do pais no exterior depen
de, acima de tudo, do dinamismo e do criativi
dade dos homens de neg6cio. ~ por isso que, cons
ciente do 6rduo trobalho que vern sendo realizado 
pelo empresariado, encaro, como disse, com se
rena confian~a e otimismo a capacidade de atua
~ao externa do Brasil. 
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brasil e suriname aprovam o 
regulamento da comissao mista 

Discurso do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores 
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty 
em Brasilia, em 4 de setembro de 1979, par ocasiao 
da solenidade de troca de Notas sabre a 
Comissao Mista Brasii-Suriname, que contou com 
a presen~a do Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario 
daquele pais, lnderdew Sewrajsing. 

Senhor Emboixodor, 

Senhores Membros do Emboixodo do Suriname, 

Meus colegos, 

~ com prozer muito particular que tenho portici
podo desses otos que morcom as relo~oes entre 
os dois poises, e que agora se tern sucedido. H6 
alguns onos otras, quando Secretario Gerol, tive 
o prozer de estor no Primeiro Reuniao de urn 
Grupo de Trobolho Misto Brosii-Surinomoe. Seu 
pais estovo OS vesperos do independencio, mas 
desde oquelo ocosiao as dois governos ja se 
preocupovom em estobelecer metodos e mo
neiros de cooperorem entre si, muito conscientes 
de que o futuro dos dais poises, necessoriomente, 
requer urn alto grou de coopero~ao e de omizode, 
no interesse de ambos. 

Depois do independencio, nosso relocionomento 
tern sido dinomico. 0 trotodo de omizode e coo
pero~ao de 1976 foi urn marco importonte, pois 
proporcionou urn quodro omplo que pretendemos, 
tonto o Suriname quanta o Brasil, enriquecer no 
curso do tempo com iniciotivos concretos e uteis. 

A primeiro reumoo misto, em janeiro, foi inego
velmente urn exito. Niio e este o momenta de re
lembror tudo o que foi feito no ocosiao, mas tol
vez coubesse men~ao oo entendimento sabre a 
compro do bouxito, que dora umo bose substan
tial oo nosso intercombio comerciol. Nossos re
lo~oes sao, porem, muito mois voriodos, e de fa
to cobrem todos os compos. Elos tern tombem, 
e sobretudo, umo inegavel dimensao humane., 
umo dimensao de compreensao, de omizode, que 
e tao importonte quanta OS otos formois, emboro 
estes sejom fundomentois para as nossos relo~oes. 

Assim, com esto troco de Notos a que ocobomos 
de proceder, oprovomos o regulomento do Comis
sao Misto, e proticomos mois urn oto nesse es
for~o constonte de tornor o mois fluido e o mois 
eficiente possfvel o relocionomento entre os dois 
poises. Portonto, s6 tenho polovros para congro
tulor-me com Vosso Excelencio pelo oto que oco
bomos de proticor, e para expressor, mois umo 
vez, a grande confion~o e a grande seguron~o 
que temos de que as nossos relo~oes se monteriio 
sempre nesse nivel de excelencio e de eficacio.(*) 

(*) Na seciio Tratados, Acordos, Convenios, pagina 181 , o texto do Acordo que aprova o Regulamento do 
Comissao Mista Brasii-Suriname. 
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brasilia recebe o ministro 
dos neg6cios estrangeiros 

da costa do marfi m 
Discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, no Palacio do 
ltamaraty em Brasilia, em 11 de setembro de 1979, por 
ocasiao de almo~o oferecido ao Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros da Costa do Marfim, Simeon Ake. 

Senhores Ministros, 

~ com grande satisfa~ao que recebo hoje, em 
nome do Governo brasileiro, a visita de Vossas 
Excelencias e da ilustre delega~ao que o acompa
nha. A presen~a de Vossas Excelencias no Brasil 
vern atestar o alto nivel em que se desenvolveram, 
de forma harmoniosa e positive, as rela~oes en
tre o Brasil e a Costa do Marfim. Desde que 
alcan~ou sua independencia nacional, a Republi
ca da Costa do Marfim tern demonstrado, de for
ma eloqi.iente, o quanta pode realizer urn pais 
dindmico em beneficia de seus filhos. Na realida
de, as altos taxas de crescimento continuo man
tides pela economic marfiniana constituem mo
tivo de admira~ao por parte da comunidade in
ternacional e razao de justificado orgulho para 
seu povo e seu Governo. 

Em novembro de 1973 tivemos o prazer de re
ceber em Brasilia a visita do entao Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros, Senhor Arsene Usher 
Assouon e posteriormente, as visitas dos Minis
tros do Planejamento, das Minas e Energia, e da 
Agriculture da Costa do Marfim. Vossa Excelen
cia honrou-nos, igualmente, com sua presen~a as 
cerimonios de posse do Presidente Joao Baptista 
Figueiredo, em mar~o deste ano. Por sua vez, 
meus antecessores tiveram o privilegio de visitor 

o seu belo pais, em 1972 e em 1975, respective
mente. Tern sido, portanto, constantes e positi
vos os contatos entre nossos dois Governos, re
flexo incontestavel da identidade natural exis
tente entre nossos dois povos. 

Senhores Ministros, 

As afinidades existentes entre os povos do Bra
sil e da Africa tern imprimido carater todo espe
cial as nossos relo~oes com os poises daquele 
continente. Nossos la~os, forjados atraves dos se
culos, sao resultodo de urn legado hist6rico e 
cultural que se estende de urn lodo a outro do 
Atldntico, unindo-nos com invulgar intensidade. 
Pr6ximos pela geografia e por essa forte identi
dade espiritual, os povos do Brasil e do Africa 
sao solidarios em sua moneira de encorar muitos 
dos problemas que ofligem urn mundo oinda divi
dido pelo persistencia de profundos desigual
dades. 

Nesse sentido, o Brasil e Costa do Marfim tern 
portilhodo, com outros poises em desenvolvimen
to, em diferentes foros internacionais, a respon· 
sabilidade de lutar pela ofirmo~ao dos direitos 
da grande maioria das na~oes por uma nova e 
mais justa ordem economica internacional. Temos 
tambem intensificado nossos esfor~os de coope-
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ra~ao bilateral. pois estamos conscientes de que, 
ao aproveitarmos a ampla faixa de possibilidades 
de entendimento e trabalho conjunto, estamos 
construindo uma realidade nova que muito bene
ficiar6 nossos dois poises. A coopera~ao entre 
os poises em desenvolvimento, como o Brasil e 
a Costa do Marfim, est6 se tornando urn fator 
coda vez mais importante para a concretiza~ao 
de seus anseios de desenvolvimento e bem-estar. 
Nesse mesmo espirito, e no interesse de paz e 
de seguran~a internacionais, o Brasil tern mani
festado, repetidamente, sua repulsa aos rema
nescentes do colonialismo ainda enquistados no 
continente africano e, mais particularmente, as 
pr6ticas odiosas do apartheid e de discrimina~ao 
racial. Temos, igualmente, expressado, em todos 
os organismos internacionais, nossa condena~ao 
ao regime de Salisbury e nosso apoio a imedia-

ta independencia da Namibia, nos termos do pla
no aprovado pelo Conselho de Seguran~a das Na
~oes Unidas. Pais intimamente vinculado a Afri
ca, pelo mar que antes deve unir-nos que separar
nos, o Brasil acredita que somente com a elimi
na~ao final dessas fontes de injusti~a e de opres
sao poder6 a paz ser implantada no sui do Con
tinente Africano. 

Pe~o agora a todos que comigo se unam em brin
de a saude do Presidente Felix Houphoet-Boigny, 
pela prosperidade da na~ao marfiniana, pelo de
senvolvimento das rela~oes de amizade e coope
ra~ao entre o Brasil e a Costa do Marfim e pela 
felicidade pessoal de Vossa Excelencia e da Se
nhora Ake, do Ministro e Senhora Fologo, e de
mais membros de sua delega~ao. 

segunda reuniao da comissao mista 
brasil-costa do marfim 

Discurso do Chonceler Saraiva Guerreiro, no Palacio do 
ltamaraty em Brasilia, em 11 de setembro de 1979, por 

ocasiiio do instala~iio do Segundo Reuniiio do Comissao Mista 
Brosii·Costo do Marfim, em solenidade que contou com 

a presen~a dos Ministros dos Neg6cios Estrangeiros, 
Sim€on Ake, e da Juventude, Educa~cio Popular e Esportes, 

laurent Dona Fologo, daquele pais. 

Senhores Ministros, 

~ para o Governo brasileiro, e para mim pessoal
mente, motivo de grande satisfa~ao receber, em 
Brasilia a visita de Vossas Excelencias, a frente 
de expressive delega~ao marfiniana, para, jun
tos, instalarmos a Segundo Reuniao do Comissao 
Mista Brasil-Costa do Marfim. 

Nesses dois dias, brasileiros e marfinianos, esta
remos trabalhando juntos, passando em revista 
o que, unidos, pudemos realizar no correr dos 
ultimos anos e procedendo a avalia~ao do consi
der6vel potencial que nos oferecem as perspecti
vas de desenvolvimento de novas e amplas for
mas de coopera~ao bilateral. 
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As fraternas rela~oes que unem nossos dois poi
ses vern sendo desenvolvidos pelo crescente fluxo 
de brasileiros e marfinianos, que cruzam o Atlan
tica nos dois sentidos, animados do prop6sito de 
melhor se conhecerem e as respectivas realidades 
nacionais. A presen~a, na Costa do Marfim, de 
algumas empresas brasileiras e, especialmente, 
do Banco do Brasil, e as visitas frequentes de 
importantes missoes marfinianas a nosso pais, 
sao exemplos do diversifica~ao das vias de apro
xima~ao entre dois poises vizinhos. Tornou-se, 
assim, altamente positiva e consequente a proxi
ma inaugura~ao de uma linha aerea regular li
gando o Rio de Janeiro a Abidjan, o que, por sua 
vez, facilitar6 e estimular6 esse processo de apro
xima~ao. 
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Senhores Ministros, 

Pela simples leitura do agenda de trabalho veri
ficamos que o Brasil e a Costa do Marfim estao, 
hoje, ligados por uma comunidade de interesses 
que, assentando-se em bases s61idas, tendera a 
se firmar e a prosperar. Devemos, pois, estar 
aptos a criar mecanismos 6geis que proporcionem 
fluidez a dindmica de nossas rela~oes. Como poi
ses em ropido processo de desenvolvimento que 
somos, Brasil e Costa do Marfim tern a sua fren
te urn vasto potencial aindo inexplorodo e amplos 
perspectivas de coopero~Cio horizontal. Buscor 
meios que nos possibilitem olcon~ar estogios mois 
elevados em nosso relocionomento e que nos per
mitom desenvolver essos formos de coopera~Cio, 

no interesse de nossos dois povos, e o grande 
desofio que temos a nossa frente. 

Senhores Ministros, 

0 Governo brasileiro se sente honrado e a cidade 
de Brasilia enriquecida, pela constru~Cio do im
ponente sede de representa~Cio diplom6tica da 
Costa do Marfim em nossa capitol, cuja inaugura
~Cio, omonha, Vossas Excelencios presidirao, pes
soalmente, em nome do Presidente Felix Houphoet
Boigny. Estomos conscientes de que essa obra re
presento uma tongivel expressao do apre~o e do 
omizade de seu Governo e do povo de seu pais 
pelo Brasil. Bern conhecem Vossas Excelencias a 
importdncia do heron~a etnico-cultural que rece
bemos do Africa e nao ignorom que esse legado 
constitui tra~o fundamental no forma~ao e no ca
rocteriza~ao do povo brasileiro. ~' pois, com es
pirito do fraterna omizade, Senhores Ministros, 
que recebemos a visita de sua delega~ao e que 
instalamos, hoje, a Segundo Reuniao do Comissao 
Mista Brasil-Costa do Morfim. 

a assinatura do tratado de amizade 
e cooperac;ao entre brasil e costa do marfim 

· Discursos, de improvise, do Ministro de Estado das 
Rela~iHis Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e 

do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica da Costa 
do Marfim, Simeon Ake, no Palacio do l~amaraty em Brasilia, 

em 14 de setembro de 1979, por ocasiao 
da solenidade de assinatura do Tratado de Amizade 

e Coopera~ao entre os dois poises. 

SARAIVA GUERREIRO 

Senhor Ministro e coro Amigo, 

Vou dizer apenas algumas breves palavros. Es
tomos felizes que, nesta meso em que h6 tres 
quartos de sEkulo, foram firmodos todos os tra
tados concluidos no Brasil, possamos hoje assi
nor este Acordo de Amizade e Coopera~ao. A bern 
dizer, nao constitui novidode, em nossos espiri
tos; nao e urn posso inesperodo, no desenvolvi
mento de nossos relo~oes vista que reflete urn 
estado de espirito ja existente e que, no pr6tico, 
freqiientemente, foi oplicodo este tratado antes 
do letra. Mas estamos muito felizes em poder, di
gomos, formalizer, num instrumento juridico, 

esse estado de espirito, essa disposi~ao, entre nos
sos dois poises que tern pontos de interesse co
mum, que nao tern verdadeiromente nenhum pan
to de divergencio de interesse, que tern no vida 
internocional, metos e objetivos semelhantes e 
cuja coopera~ao e conseqiiencia natural daquilo 
que sao e daquilo que sao seus interesses. Tam
bern deveria dizer alguma palavra a respeito dos 
resultados do Comissao Mista, esse documento 
bastonte grosso que firmamos; se e extenso, e 
porque havia uma grande variedade de assuntos 
que roram trotados, com cuidodo e competencia, 
pelos Membros de nossas duos Delego~oes. ~ per
tanto uma oportunidade feliz para nos e devemos 
nos congrotular, creio que podemos, com urn sen
timento de realismo, nos congratularmos nesta 
ocosiao. 
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SIMEON AKE 

Senhor Ministro, 

Agrade~o as palavras que Vossa Excelencia acaba 
de proferir. Resumo igualmente meu pensamento; 
mas desejaria aproveitar esta oportunidade para 
dizer a grande alegria que senti, pessoalmente, 
ao proceder a assinatura desse documento, esta 
semana. Nao seria necessario assinar urn Tratado 
de Amizade para que pudessemos cooperar; mas 
as coisas sendo o que sao, preferimos talvez for
maliza-las num instrumento juridico salientando 
nossa vontade comum de concretiza-lo. Creio que 
o faziamos antes do letra pois a Comissao Mista 
pode passar em revista e avaliar a coopera~ao de 
nossos dois poises, definir novas areas onde essa 
coopera~ao podera ser fortalecida. Vou portanto 
aproveitar essa oportunidade para expresser mi
nha satisfa~iio por tudo quanto foi feito aqui, 
em Brasilia. Senhor Ministro, damos grande im
portfmcia ao nosso relacionamento com seu pais, 
nao somente porque, dentre os poises em desen
volvimento, o Brasil ocupa urn Iugar de escol 
pela importoncia de sua contribui~iio a solu~ao 
dos problemas internacionais, pelo avan~o que 
tern sobre a maioria dentre nos no plano do de
senvolvimento, pelos progressos tecnol6gicos rea
lizados por seus tecnicos, seus peritos, seus cien
tistas e outros. Pensamos que isso possa ser mui
to proveitoso para os outros poises em desen
volvimento. E a razao pela qual damos especial 

importoncia a esse relacionamento alem do fato, 
de que, em certas areas, temos todo interesse 
em cooperar, em trabalhar juntos, pois produzi
mos os mesmos produtos. Temos que nos enten
der para podermos lutar juntos com vistas a 
obter, em favor de nossos agricultores e produ
tores, pre~os compensadores por aqueles produ
tos. Desejaria dizer pois que nosso Chefe de Es
tado, o Presidente Felix Houphouet-Boigny j6 ha
via mencionado em sua mensagem ao Presidente 
do Republica Federative do Brasil que iriamos 
propor urn projeto de Tratado de Coopera~ao. Fi
car6 muito satisfeito em saber que as discussoes 
que se desenrolaram, foram finalizadas muito 
felizmente, pela assinatura desse importante do
cumento que constitui mais uma pedro no edifi
ca~iio e constru~ao das rela~oes entre nossos 
dois poises. Fa~o, portanto, questao de agrade
cer a compreensao, de Vossa Excelencia, de 
seus colaboradores e, direi, do Governo bra
sile:iro em rela~ao aos diferentes problemas 
que expusemos. Estamos certos de que tiraremos 
o melhor proveito e os melhores ensinamen
tos de nossa estada em seu pais. Desejaria, 
Senhor Ministro, dizer-lhe que nao podemos 
certamente igualarmo-nos ao que o Brasil, ao que 
Voss a Excelencia fez para conosco durante- nossa 
permanencia aqui. Ficaremos felizes se nos for 
dada a oportunidade de lhe testemunhar urn pou
co dessa amizade, desse calor humano que encon
tramos aqui, quando Vossa Excelencia nos visitor 
no Costa do Marfim. 

ata final da segunda reuniao da comissao 
mista brasil-costa do marfim 

Ata Final do Segundo Reuniaa do Comissao Mista 
Brasil-Casta do Marfim, assinada no Palacio do ltamaraty 

em Brasilia, em 14 de setembra de 1979, 
pelos Chanceleres dos dois poises, Ramiro Saraiva 

Guerreiro e Simeon Ake. 

Realizou-se em Brasilia, nos dias 11 e 12 de se
tembro de 1979 a Segundo Reuniao do Comissao 
Mista Brasil-Costa do Marfim, criada pelo Comu
nicado Conjunto assinado entre os Ministros das 
Rela~oes Exteriores dos dois poises, em Brasilia, 
em 6 de novembro de 1973. 
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A Delega~ao do Republica do Costa do Marfim foi 
chefiada por Sua Excelencia o Senhor Simeon 
Ake, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, acom
panhado por Sua Excelencia o Senhor Laurent 
Dona Fologo, Ministro do Juventude, Educa~ao Po-
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puler e Esportes. A compos1~ao do Delega~ao 

marfiniana consta do Anexo I da presente Ata. 

A Delega~ao do Republica Federative do Brasil 
foi chefiada por Sua Excelencia o Senhor Embai
xador Ramiro Saraivo Guerreiro, Ministro des Re
lo~oes Exteriores. 

As duos Partes monifestorom seu ogrodo ante os 
resultados que vern corocterizondo os relo~oes 
entre o Brasil e Costa do Morfim no area banco
ria, considerondo positivo o papel desempenhado 
pelo Banco Real e pelo Banco do Brasil nesse se
tor. Demonstrarom, iguolmente, sua sotisfo~ao 
pelo inouguro~ao em Abidjan, em fevereiro do tor
rente ono, do primeiro ogencio do Banco do Bra
sil no Africa e pelo reolizo~ao, no mesmo opor
tunidode, do Primeiro Simp6sio para o Fomento 
do lntercombio Comerciol Brasil-Africa Ocidentol. 
A Porte brosileiro tomou nota fovorovelmente de 
solicito~ao morfiniono para o implonto~ao de bon
cos morfinionos no Brasil no espirito do princi
pia do reciprocidode, ficondo entendido que deve 
ser corocterizodo como banco comerciol morfinio
no, institui~ao boncorio em que o capitol ocion6-
rio sejo de pelo menos 51% (cinqiiento e urn por 
cento) morfiniono. 0 ossunto sera objeto de estu
dos por porte dos 6rgaos competentes do Gover
no brosileiro. As duos Partes constotorom com 
sotisfo~ao o porticipo~ao do Brasil no Banco Afri
cono de Desenvolvimento e no Fundo Africono de 
Desenvolvimento, como Pais nao-regionol, e con
siderom esso porticipo~ao fotor relevonte para o 
desenvolvimento dos relo~oes economicos e fi
nonceiros entre o Brasil e o Continente Africono. 

Considerondo o importoncio do setor de seguros 
como fetor de dinomizo~iio dos relo~oes economi
cos biloterois, o porte brosileiro expressou inte
resse quonto a instolo~iio de empresos brosileiros 
de seguros, no Costa do Morfim. A porte morfi
niono ocolheu fovorovelmente o proposi~ao bro
sileiro, que dever6 ser submetido as exigencies 
normotivos prevolescentes no Costa do Morfim. 

A Porte brosileiro tomou nota do interesse de
monstrodo pelo Porte morfiniono referente a so
licito~iio de oberturo de umo linho de cn!dito 
em favor do Banco Nocionol de Desenvolvimen
to Agricola do Costa do Morfim, no valor de 
US$ 10.000.000,00 (dez milhoes de dolores), fi· 

cando ocertodo que o ossunto sera objeto de es
tudo por parte dos 6rgoos competentes dos Go
vernos brosileiro e morfiniono. 

As duos Delego~oes procederom a ovolio~ao des 
rela~oes economicos e comerciais entre os dois 
poises. Tal exome revelou que o esfor~o tanto 
dos Governos, quonto dos setores privodos de 
coda pais, poder6 contribuir para o reolizo~ao 
dos potenciolidodes de coopero~ao comerciol e 
economico. Neste sentido, ambos os Partes moni
festorom o opiniao de que o intercombio comer
ciol entre os dois poises deverio desenvolver-se 
de umo moneiro equilibrodo e dinomico. A Parte 
brosileiro mostrou-se fovorovel o organizer con
totos com os setores publicos e privodos no Bra
sil, visondo a crior condi~oes para o desenvolvi
mento de urn esfor~o de promo~iio comerciol mor
finiono no Brasil. 

As duos Partes convierom intercombior experien
cio no area do plonejomento governomentol, no
meodomente no setor de tecnicos de plonifico~iio. 

Conscientes do importoncio desempenhodo pelos 
centros de estudos e pesquiso no processo de de
senvolvimento economico e social dos poises em 
desenvolvimento, os duos Partes expressarom sua 
inten~iio de incrementor o coopero~iio entre cen
tros de estudos e pesquisos morfinionos e brosi
leiras, com o prop6sito de utilizorem plenomente 
seus recursos humonos e fisicos. 

As duos Delego~oes monifestorom sotisfo~ao pelo 
recente ossinoturo de Protocolo de Entendimen
tos entre os dois poises, visondo a normolizo~ao 
dos relo~oes de coopero~iio para o implonto~iio 
do culture de soja no Costa do Morfim. A Dele
go~iio morfiniono deixou cloro que o culture de 
soja e essenciol para o desenvolvimento agricola 
de seu pais. Assim sendo, considero o projeto de 
implonto~iio de culture de soja no Costa do Mor
fim prioritorio. A Delego~iio brosileiro tomou nota 
do solicito~iio morfiniono e lembrou, nesse senti
do, que o ossunto hovia sido objeto do Protocolo 
de Acordo ossinodo em Brasilia, em 15 de egos
to de 1979, pelo Ministro do Agriculture do Cos
to do Morfim e pelo Ministro do Fozendo do 
Brasil. Do boo implemento~iio deste Progroma 
depende o diversifico~ao ulterior do coopero~ao 
no campo do agriculture. 
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lsto posto, as duos Delego~oes convierom em exo
minor as possibilidades de coopero~ao nos seguin
tes areas: 

o) Proleto de mandioca 

A Delego~ao brosileiro comunicou a Delego~ao 
marfiniana a possibilidade de receber uma mis
sao de tecnicos marfinianos no Brasil para estu
dar o desenvolvimento dessa cultura. 

A Delega~ao do Costa do Marfim tomou devida 
nota desta proposta. Ambos as Delega~oes ex
pressaram o desejo de que em materia de pes
quisa agronomica e de desenvolvimento agroin
dustrial a EMBRAPA e STI entrem em contato 
com a SODEPALM e a Societe lvoirienne de Tech
nologie Tropicale (12T) para definir um quadro de 
coopera~ao entre os dois poises. 

b) Beneficiamento e transforma~ao do coco 

A Parte brasileira expressou sua satisfa~ao pelo 
estabelecimento de vinculos de coopera~ao neste 
campo, no qual e expressive 0 progresso tecnol6-
gico marfiniano. 

Ambos as Delega~oes expressaram desejo de es
treitar a coopera~oo tecnica, comercial e de pes
quisa tanto do coco como de outros oleos ve
getais. 

c) Projetos de desenvolvimento agroindustrial 

As duos Partes manifestaram interesse em coo
perar no implanta~oo de projetos agro-industriais 
no Costa do Marfim para os seguintes produtos: 
caju, tomate (concentrado), fruta (polpa para ali
mentes infantis, sucos e geleias de citricos, licor 
e xarope de banana). As duos Delega~oes mani
festaram sua inten~oo de favorecer a coopera~oo 
dos setores competentes marfiniano e brasileiro 
para a consecu~oo desse objetivo. 

d) Produ~ao de alcool a partir de mandioca e 
cana-de-a~ucar 

A Delega~oo marfiniana manifestou interesse em 
conhecer a tecnologia brasileira em materia de 
produ~oo de 6lcool carburante a partir de man
dioca e de cana-de-a~ucar. A Delega~oo brasileira 
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comunicou a Delega~ao marfiniana a possibilida
de de coopera~ao nesse campo que poder6 ser 
iniciada pelo envio de informa~oes sobre o Pro
grama do Alcool (PROALCOOL) e, possivelmente, 
pelo recebimento de tecnicos marfinianos em es
t6gio de curta dura~ao a ser progromado pela 
Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministerio 
do Industria e Comercio (STI). 

A Delega~oo marfiniana informou a Delega~ao 
brasileira a possibilidade de a Costa do Marfim 
exportar mela~o. A Delega~ao brasileira tomou a 
devida nota desta informa~ao e esclareceu que 
ate o momento o Brasil noo e importador de me
la~o. No entanto, poderia considerar eventuais 
importa~oes de mela~o se o Programa Nacional 
do Alcool assim o exigisse. 

e) Lima sem sementes 

A Delega~fio marfiniana informou a Parte brosi· 
leira o interesse pela implanta~fio de um projeto 
para a produ~oo anual de 10.000 tone Iadas de 
Iimas sem sementes. As duos Partes expressaram 
sua disposi~fio de promover a coopera~ao entre 
as institui~oes especializadas dos dois poises nes
se setor. 

f) Reflorestamento 

Em materia de desenvolvimento e promo~ao do 
madeira no Costa do Marfim, o Governo marfinia
no deseja cooperar com as autoridades brasilei
ras nos areas seguintes: 

- produ~fio de madeira incluindo as tecni
cas de organiza~fio do territ6rio, do plan
ta~ao e explora~fio; 

2 - beneficiamento industrial do madeira 
para a implanta~fio de f6bricas no Costa 
do Marfim; 

3 - forma~ao de tecnicos marfinianos por 
meio de viagens de estudos e estagios de 
forma~fio. 

A Parte brasileira nfio ve nenhum empecilho em 
que se estabele~a intercombio de experiencias 
nessas areas com vistas a fundamentar uma base 
de coopera~fio para valorizar, ao maximo, esse 
genero de primeira necessidade, em beneficia das 
duos Partes. 
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g) Pecuaria 

As duos Delega~oes expnm1ram sua satisfa~ao 
pelos pontos de acordo obtidos durante os enten
dimentos havidos no campo do desenvolvimento 
do pecuaria. Etas sublinharam a importancia de 
que se reveste a proxima visita ao Brasil do Mi· 
nistro marfiniano de Produ~ao Animal. 

Ademais, a Delega~ao marfiniana manifestou seu 
interesse em se beneficiar do coopera~ao tecnica 
do Governo brasileiro no setor pecuario, especHi
camente nos seguintes campos: patologia animal, 
agro-economia, forma~ao de pastas, zootecnia ge
ral. A Delega~ao brasileira tomou a devida nota 
do proposta marfiniana. A pedido do Delega~ao 
marfiniana, a Delega~ao brasileira concordou com 
o envio a Costa do Marfim, de uma missao tecnica 
governomental de tecnicos brasileiros com objeti
vo exploratorio, visando ao estudo de problemas 
que poderiam suscitar a transferencia de animais 
do Brasil para a Costa do Marfim. 

h) Forma~iio agricola 

As duos Partes expressarom ogrodo ante a visita 
oo Brasil, em junho passodo, de umo Delego~ao 
de 48 formandos do Escoto Nocionol Superior 
Agronomico de Abidjan, e de seus professores, os 
quais tiveram contatos positivos com diversos es
tobelecimentos agronomicos brasileiros. Visondo 
uma moior oproxima~ao entre os dois poises no 
setor agricola, a Delega~ao brosileiro sugeriu a 
Delego~Cio marfiniana que esses intercambios te
nhom corater regular. 

A Delego~ao marfiniana expressou o desejo de 
estobelecer vinculos com foculdodes brasileiras 
de ogronomio e veterinaria a fim de cantor com 
visitos periodicas de professores para cursos ou 
seminarios de curta dura~Cio no Escola Nocionol 
Superior de Agronomic de Abidjan. Do mesmo for
ma indicou ter interesse em obter coopero~Cio no 
setor de formo~ao profissional em nivel de pos
groduo~Cio e de groduo~ao especiolizodo. 

A Porte brosileiro informou que entrora em con
toto com as outoridodes universitarios competen
tes para, em futuro proximo, poder desenvolver 
a coopero~ao neste campo. 

A Delego~Cio morfiniono expressou o interesse do 
seu pais em obter coloboro~ao industrial brosilei-

ro no campo do fobrico~ao de produtos de ma
deira, produtos de borrocho, bem como no setor 
de industrios mecanicos e eletricas. A Porte bra
sileiro monifestou suo disposi~ao de apoiar os 
contotos odequodos entre os setores interessodos 
de ambos os poises. 

Tendo em vista a importancia dos questoes morf
timos, ambos as Partes concordoram em que o 
capitulo dos tronsportes maritimes venho a ser 
objeto de estudos mois aprofundados quando do 
proxima reuniao do Comissao Misto Bilateral. 

Ambos as Delego~oes monifestaram o desejo de 
estobelecer uma ligo~ao aereo entre os dois poi
ses e, nesse sentido, recomendom que suas res
pectivos e competentes autoridades empreendom, 
com a possivel brevidode, as negocia~oes neces
saries. 

Ambos as Partes exominarom o estado atuol dos 
ligo~aes de telecomunica~aes existentes entre 
seus poises e registrarom com sotisfo~ao os esfor
~os desenvolvidos de ambos os lados para a reo
lizo~ao, no prozo previsto, do projeto de sistema 
de cobos submarines Atlantis. Convierom, outros
sim, no incremento de suo coopero~Cio no area es
pecifico de Correios e Telecomunico~oes. A Porte 
marfiniono onotou a possibilidode de porticipo~ao 
de Empresos brosileiros de engenhorio e de con
sultorio, no reolizo~ao e execu~ao de projetos tec
nicos de telecomunico~oes no Costa do Marfim. 0 
Brasil esta, outrossim, disposto a coloboror no 
formo~ao de tecnicos de nivel media e superior 
em seus Centros de Formo~ao e Empresas espe
ciolizodos. A Porte brosileira considero com sotis
fa~ao a proxima visita do Ministro dos Correios 
e Telecomunico~oes do Costa do Morfim, oo Bra
sil, durante o ono de 1980, com vistas a incre
mentor a coopero~Cio tecnico entre os dais poi
ses, no area especifico dos Correios e Telecomuni
co~oes. 

A Porte morfiniono monifestou seu interesse em 
cantor com a porticipo~ao do setor de engenho
rio hoteleiro brosileiro em projetos de infro-estru
turo de hotelorio a serem implontodos no Costa 
do Morfim. A Porte brosileiro fez conhecer suo 
disposi~Cio de promover, juntomente com a Parte 
morfiniona, os contotos necessaries entre o refe
rido setor privodo brosileiro e as entidades mor
finionos interessodos. A Porte brosileiro informou 
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a Parte marfiniana estar pronto a estudar as 
bases de urn programa especial que preveja a for
ma~oo de monitores e de pessoal especializado 
marfiniano no setor de hotelaria. 

A Parte marfiniana manifestou interesse em co
nhecer o sistema de informa~oo geologica utili
zado no Brasil, solicitando igualmente a assisten
cia de especialistas brasileiros na implanta~oo do 
projeto de banco de dodos de seu subsolo. A Par
te brasileira dispos-se a estudar condi~oes para 
a efetiva~oo deste tipo de coopera~oo. 

0 lado marfiniano mostrou-se igualmente interes
sado em desenvolver formas de coopera~oo e em 
conhecer a experiencia brasileira no dominio da 
teledetec~oo (radar-landsat), visando o mapea
mento de grandes superficies. A Parte marfiniana 
interessou-se ainda pela experiencia brasileira na 
area da explora~oo de jazidas de niquel lateri
tico e de valoriza~oo de materiais (pedras orna
mentais, lateritas, etc.). 

A Delega~oo marfiniana expressou interesse em 
conhecer a estrutura de funcionamento da PE
TROBRAS e sua experilmcia nas areas de pesqui
sa, produ~oo e distribui~oo de derivados de petro
leo. A Delega~oo brasileira manifestou o desejo 
de que a BRASPETRO venha a participar em co
labora~oo com a PETROCI, na pesquisa e na pros
pec~oo de petroleo, na Costa do Marfim, em con
di~oes a serem definidas de comum acordo. A 
Delega~oo marfiniana tomou nota desse interesse. 

A Parte marfiniana solicitou a Parte brasileira 
que sejam estudadas possibilidades de coopera
~oo tecnica nos seguintes setores relacionados as 
areas de minera~oo, geologia e petroleo: inter
cambia de informa~oes e de especialistas, em ni
vel tecnico e superior; viagens de estudo ou es
t6gios de curta dura~ao; missoes de consultores 
de alto nivel. 

As duos Partes registraram, com satisfa~oo, a 
participo~ao de estagiorios da Costa do Marfim 
no Programa de Aperfei~oamento de Recursos 
Humanos na Area de Televisao Educativa, que o 
Governo brasileiro faro realizar a partir de no
vembro proximo. Neste contexto, a Parte brasilei
ra colocou j6 a disposi~ao da Parte marfiniana 
vagas em urn segundo programa da mesma na
tureza, com realiza~ao prevista para 1980, no 
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Brasil. A Parte marfiniana, ao anotar a oferta, 
manifestou interesse na cria~ao de uma solido 
coopera~oo na area de teleduca~ao entre os dois 
poises inclusive no que diz respeito a possibili
dade de organizar missoes de consultores brasi
leiros e ao intercambio de especialistas brasilei
ros e marfinianos. 

Foram passadas em revista, pelos dois lados, as 
rela~oes bilaterais na area cultural, principalmen
te no ambito dos convenios entre universidades 
da Costa do Marfim e do Brasil. Foi igualmen
te considerado positivo o papel que vern sendo 
desempenhado pelo leitorado de Civiliza~ao Bra
sileira na Universidade Nacional da Costa do 
Marfim, onde j6 lecionam dois professores brasi
leiros. A Parte brasileira tomou a devida nota da 
sugestao marfiniana de vir a contar com mais 
urn professor de lingua e Civiliza~ao Brasileiras e 
monifestou a inten~ao de examiner, a partir de 
1980, seu possivel atendimento. No espirito do 
Acordo Cultural entre os dois poises, concluido 
em Abidjan em 27 de outubro de 1972, as duos 
Partes convieram em estudar formas destinadas 
a efetivar a equivalencia de estudos e de diplo
mas expedidos por estabelecimentos dos dois 
poises. 

A Parte marfiniana apresentou urn programa de 
forma~oo de recursos humanos na area de edu
ca~oo fisica e esportes, que preve a vinda ao 
Brasil de estudantes e professores de educa~oo 
fisica, assim como a ida a Costa do Marfim de 
professores brasileiros da mesma especialidade. 
A Parte brasileira, ao anotar as sugestoes mar
finianas, manifestou sua disposi~ao de estreitar 
por esse meio as rela~oes bilaterais no campo 
esportivo, prontificando-se a solicitor desde j6 as 
suas institui~oes de ensino superior as vagas so
licitadas para estogios de urn ano de professore~ 
marfinianos de educa~oo fisica. Da mesma forma, 
indicar6 no mais breve prazo os nomes de pro
fessores brasileiros de nivel universitorio, que 
poderao eventualmente lecionar na Costa do Mar
fim. Quanto as bolsas de gradua~ao, a Parte bra
sileira estudar6 os mecanismos adequados para o 
possivel atendimento do proposta marfiniana. 
Ainda no dominio da educa~oo fisica e dos es
portes, ambos as Partes acolheram, com satisfa
~oo, a possibilidade de que empresas brasileiras 
venham a participar da constru~oo de estadios 
esportivos no Costa do Marfim. As duos Partes 
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manifestaram-se interessadas igualmente em de
senvolver o intercambio na area dos esportes 
amadores. 

A Parte marfiniana expressou seu interesse em 
obter bolsas de curta dura~oo (3 meses) para 
aperfei~oamento de professores primarios nos 
areas de metodologia do matematica e das cien
cias. A Parte brasileira manifestou sua disposi~oo 
de estudar, com as institui~oes competentes, a ela
bora~oo de urn programa de coopera~oo para tal 
fim. 

A Parte marfiniana solicitou a realiza~oo de esta
gios praticos, de curta dura~oo, para funciona
rios diplomados pela Escola Nacional de Adminis
tra~oo do Costa do Marfim em institui~oes bra
sileiras de administra~oo publica e financeira. A 
Parte brasileira tomou nota dessa solicita~oo e 
prontificou-se a examina-la com os setores na
cionais interessados, com vistas a possivel orga
niza~oo do programa de estagios propostos. 

No campo do coopera~oo cientffica, as duos Par
tes manifestaram-se dispostas a estudar as con
di~oes para a realiza~ao de urn programa de in
tercombio que contemple o aperfei~oamento de 
pesquisadores, atraves de estagios de ate 1 (urn) 
ano de dura~ao, e a troca de informa~oes e ma
terial cientifico. 

Ainda no quadro das rela~oes culturais e de coo
pera~oo entre os dois poises, registrou a parte 
marfiniana a importoncia que poderao vir a 
adquirir as questoes atinentes a propriedade inte
lectual. A Parte brasileira tomou nota dessa 
observa~ao e se dispos a examinar, com os 6rgoos 
governamentais competentes, os aspectos espec:
ficos do assunto. 

A Parte marfiniana demonstrou seu interesse em 
conhecer a experiencia brasileira no area do 
administra~oo municipal. Nesse sentido, sugeriu o 
envio de uma missao tecnica ao Brasil e o rece
bimento de material informativo sobre o desen
volvimento brasileiro nesse campo. A Parte brasi
leira monifestou sua disposi~oo em receber a vi
sita dessa missoo bern como em enviar, poste
riormente, urn tecnico brasileiro a Costa do Mar
fim, atraves do colabora~oo do lnstituto Brasi
leiro de Administra~oo Municipal (IBAM). A Par
te brasileira dispos-se, outrossim, a receber tee-

nicos da Costa do Marfim em Seminarios promo
vidos pelo IBAM e por outras entidades brasilei
ras afins. A Parte marfiniana tomou nota do ofe
recimento brasileiro. A Parte brasileira fez entre
go, ao lado marfiniano, de alguns documentos ba
sicos sobre praticas de administra~oo municipal 
no Brasil e se dispos a encaminhar, atraves dos 
canais diplomaticos, documenta~ao e material in
formativo adicional. 

A Parte marfiniana tomou nota do possibilidade 
do participa~ao de empresa brasileira de planeja
mento e administra~ao hospitalar em projetos de 
implanta~oo de unidades de saude na Costa do 
Marfim. 

As duos Partes externaram sua satisfa~oo ante 
os resultados ja alcan~ados no forma~oo profis
sional de funcionarios diplomaticos marfinianos 
no lnstituto Rio-Bronco. No medida de suas dis
ponibilidades, o lado brasileiro manifestou dis
posi~oo de continuor a oferecer novas vagas oo 
Governo do Costa do Marfim. 

A Delega~oo marfiniana manifestou o interesse 
em estabelecer uma coopera~oo hknica no cam
po do educa~oo popular. A Parte brasileira, aten
dendo a convite do Parte marfiniana, prontificou
se a enviar ci Costa do Marfim, durante o primei
ro semestre de 1980, missoo integrada por dois 
tecnicos do Movimento Brasileiro de Alfabetiza
~oo (MOBRAL), com vistas a examinar in loco a 
implementa~ao de programa especffico que inclui
ria a organiza~oo de estagios de curta dura~oo 
no Brasil a partir de 1981. 

A Parte marfiniana referiu-se a urn projeto para 
a Cria~oo do Centro Nacional de Tecnologia Tex
til (CNTI) no Costa do Marfim elaborado pelo Ser
vi~o Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 
A Parte brasileira exprimiu sua concordoncia em 
estabelecer contatos com as institui~oes brasi
leiras competentes, a fim de estudar a possibi
lidade de execu~oo de projeto. A Parte marfinia
na solicitou cinco bolsas para aperfei~oamento 
em forma~oo profissional. A Parte brosileira de
clorou que considerara essa solicita~oo para o 
ano de 1980. 

Ao conclufrem o exame dos voriados setores 
abrongidos pelos projetos de coopera~ao bilateral, 
as duos partes manifestaram suo satisfa~oo pelo 
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prevalecimento do espirito de coopera~oo hori
zontal, que, o Brasil e Costa do Marfim entendem, 
devem reger as rela~oes entre poises em desen
volvimento, em conformidade com as diretrizes 
emanodos do Conferencia dos No~oes Unidas sa
bre Coopera~Cio Tecnico entre Poises em Desel"
volvimento. 

Os trobolhos do Comissao Mista Brasil-Costa do 
Marfim se desenvolveram em ambiente de amiza
de e entendimento mutuo, que ilustra 0 firme 

pr6posito de que sejam ainda mais s61idos os vin
culos que unem o Brasil e a Costa do Marfim. 

A Terceira Reuniao do Comissao Misto Brasil
Costa do Marfim dever6 ser realizodo, em 1981, 
em Abidjan, em datos a serem fixadas de comum 
acordo. 

A Delega~Cio marfiniana expressou seu agradeci
mento pelo fraternal acolhimento dispensado 
pelo Governo brasileiro durante sua estada em 
Brasilia. 

comunicado de imprensa 
brasil-costa do marfim 

Comunicado de lmprensa Brasil-Republica da Costa do 
Marfim, divulgado pelo Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 

14 de setembro de 1979, ao final do visita dos Ministros 
marfinianos dos Neg6cios Estrangeiros, Simeon Ake e do 

Juventude, Educa~iio Popular e Esporte, Laurent Dona Fologo. 

A convite do Governo brasileiro, Suas Excelencias. 
os senhores Simeon Ake e laurent Dono Fologo, 
Ministros, respectivamente, dos Neg6cios Estran
geiros e do Juventude, Educa~Cio Popular e Esporte 
do Republica do Costa do Marfim, realizam visito 
oficial ao Brasil de 10 a 19 de setembro de 1979. 

Durante sua permanencia em Brasilia, os Minis
tros Simeon Ake e laurent Dona Fol09o foram 
recebidos em audiencia, no dia 11 de setembro 
de 1979, no Palacio do Planalto, por Sua Exce
lencia o Senhor Presidente do Republica, Joao 
Figueiredo, a quem fizeram entrega de mensagem 
a ele endere~ada por Sua Excelencia o Senhor 
Felix Houphouet-Boigny, Presidente do Republica 
do Costa do Marfim. 

Os Ministros Simeon Ake e laurent Dona Fologo 
foram igualmente recebidos, no dia 11 de setem
bro de 1979, por Suas Excelencias os Senhores Se
nador luiz Vianna Filho, Presidente do Senado 
Federal, e Deputado Flavia Marcflio, Presidente do 
Camara dos Deputados. 

Os dois Ministros de Estado do Republica do Cos
ta do Marfim realizaram visita de cortesia ao 
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Supremo Tribunal Federal, no dia 12 de setem
bro, tendo sido recebido por seu Presidente, Sua 
Excelencia o Senhor Ministro Antonio Neder. 

0 Ministro Simeon Ake ovistou-se com o Embaixa
dor Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado 
das Rela~oes Exteriores. As conversa~oes entre 
os dois Ministros realizaram-se em clima de ami
zade e entendimento mutuo, e versaram sobre 
assuntos internacionais e africanos, e questoes de 
interesse para as rela~oes bilaterais. Manifesto
ram seu apoio e solidariedade aos povos africa
nos ainda oprimidos por residues de domina~oo 
colonial e denunciaram todas as formas de dis
crimina~Cio racial, especialmente a politico de 
apartheid, condenada pela Organiza~oo das Na
~oes Unidas como crime contra a humanidade. 

Os Ministros Ramiro Saraiva Guerreiro e Simeon 
Ake trocaram opinioes sobre as politicos de seus 
respectivos Governos para desenvolver a coope
ra~Cio entre os Estados. Considerarom importan
te estimular a coopera~iio horizontal entre os poi
ses em desenvolvimento, com base no equidade, 
no respeito mutuo e no estrita observancia de 
vantagens reciprocas. Manifestoram sua preo-
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cupa~ao ante a persistencia de serios desequi· 
librios e desigualdades nos rela~oes de troca 
entre os poises industrializados e os poises 
em desenvolvimento e expressaram o apoio de 
seus dois Governos ao estabeletimento de uma 
Nova Ordem Economica International mais justa 
e equonime. 

0 Ministro Laurent Dona Fologo avistou-se com o 
professor Joao Guilherme de Aragao, Secretario
Geral do Ministerio do Educa~ao e Cultura, ha
vendo, ambos, trocado informa~oes relativas a 
assuntos dos respectivos Ministerios. Examinaram, 
conjuntamente, perspectivas para o incremento do 
coopera~ao entre Brasil e Costa do Marfim no 
area do educa~ao e do intercombio de bolsistas 
em diferentes setores de atividades. 

Nos dias 11 e 12 de setembro de 1979, foi rea
lizada, em Brasilia, sob a presidencia do Ministro 
de Estado das Rela~oes Exteriores do Brasil e do 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Costa 
do Marfim, a Segundo Reuniao do Comissao Mista 
Brasil-Costa do Marfim, criada pelo Comunicado 
Conjunto, assinado em Brasilia, em 6 de novem
bro de 1973. Durante a reuniao, as delega~oes 
do Brasil e do Costa do Marfim passaram em re
vista o estado das rela~oes bilaterais, em diver
sos setores, em ambiente de amizade e entendi
mento reciproco. Foi produzida, em comum acor
do, uma Ata Final dos trabalhos do reuniao com 
detalhada narra~ao do que foi discutido pelas 
partes. 

Animados do prop6sito de desenvolver suas rela
~oes bilaterais, os dois poises celebraram, em , 
de setembro de 1979, um Tratado de Amizade 
e de Coopera~ao, que institucionaliza a Comissao 
Mista Brasil-Costa do Marfim. 

No dia 12 de setembro de 1979, os Ministros 
Simeon Ake e Laurent Dona Fologo inauguraram, 
oficialmente, o predio do Chancelaria do repre
senta~ao diplomatica do Republica do Costa do 
Marfim, em Brasilia. 0 Governo brasileiro mani
festou seu apre~o e satisfa~ao por essa obra do 
Goveruo marfiniano. 

Os Ministros dos Neg6cios Estrangeiros e do Edu
ca~ao Popular, Juventude e Esportes do Republica 
do Costa do Marfim deverao permanecer no Bra
sil ate o dia 19 de setembro de 1979, visitando 
os Estados de Sao Paulo, Parana e Rio de Janeiro. 

0 Ministro Simeon Ake manifestou seu reconhe
cimento ao Ministro de Estado das Rela~oes Ex
teriores do Brasil pela fraternal acolhida dispen
sada a si e a sua delega~ao durante sua perma
nencia no Brasil. 

0 Ministro Simeon Ake convidou o Ministro Sa
raiva Guerreiro a realizar uma visita oficial a 
Costa do Marfim. 0 Chanceler brasileiro manifes
tou seu prazer em aceitar o convite, em data a 
ser, em breve, determinada de comum acordo. 

Acompanharam os Ministros Simeon Ake e Lau
rent Dona Fologo: 

- Sr. Amadou Traore, Diretor de Gabinete do 
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros. 

- Sr. M. Nioupin Benie, Diretor do Coopera
~ao lnternacional. 

- Sr. Claude Yapobi, Subdiretor do Protocolo 
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros. 

- Sr. Obeo Coulibaly, Subdiretor do Dire~ao 
dos Assuntos Politicos do Ministerio dos 
Neg6cios Estrangeiros. 

- Sr. Aggrey Albert, Diretor dos Estudos e do 
Legisla~ao do Ministerio do Justi~a. 

- Sr. Amon Pascal, do Ministerio do Econo
mia, das Finan~as e do Plano. 

Sr. Toure Famory, Conselheiro-Tecnico do 
Dire~ao Geral do Atividade lndustri{ll 
do Ministerio do Economia, das Finan~as 
e do Plano. 

- Sr. Paul Lamizana, Diretor-Geral do SODE
PRA, do Ministerio do Produ~ao Animal. 

- Sr. Billot Piot, Conselheiro Tecnico do Minis
terio do Ensino Primario do Televisao Edu
cativa. 

- Sr. Diarra Lassina, Diretor do lnstituto Na
tional do Juventude, do Educacao Popular 
e dos Esportes. 

- Sr. Seydou Coulibaly, Chefe do Servico Juri
dico do Dire~ao Central do Aeronciutica 
Civil. 
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- Sr.Coulibaly Doulaye, Chefe do Servi~o 
Autonomo do Equipamento e da Manuten
~oo do Ministerio da Juventude, da Educa
~oo Popular e dos Esportes. 

- Sr. Kouyate Madogne, Diretor do Comercio 
Exterior do Ministerio do Comercio 

- Sr. Coulibaly Diabiga, Assessor do Gabinete 
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros. 

SET OR PARA-GOVERNAMENT Al 

- Sr. N'Zi Joseph, Diretor-Geral da SODEMI 

- Sr. Gbaguidi Jean, do Departamento de Acor
dos Bilaterais da Air-Afrique 

- Sr. Okoman, Subdiretor da D.A.C. da Caisse 
de Stabilisation 

- Sr. Koby Assa, Chefe de Projetos da CIERIE 

- Sr. Maurice Delafosse, Secret6rio-Geral da 
Camara do Comercio 

- Sr. Ekra Maxime, Secretario-Geral da Camara 
de Industria 

- Sr. Aka Bonny, Diretor-Geral Adjunto da ln
telci(*) 

(*) Na se~iio Tratados, Acordos, Convenios, pogina 182 , o texto do Tratado de Amizade e Coopera~iio entre 
o Brasil e a Costa do Marfim. 
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decima reuniao da comissao especial 
brasileiro-argentina de coordenac;ao 

Ata final do Decima Reuniiio do Comissao Especial 
Brasileiro-Argentina de Coordena~iio, assinada 
em Buenos Aires, em 12 de setembro de 1979, pelo 
Chefe do Departamento das Americas do Ministerio das 
Rela~oes Exteriores, Joiio Hermes Pereira de Araujo, 
e pelo Secret6rio de Estado de Comercio e Negocia~oes 
Economicas lnternacionais do Argentina, Alejandro Estrada. 

Entre os dias 10 e 12 de setemLro de 1979 rea
lizou-se na cidade de Buenos Aires a X Reuniao 
da Comissao Especial Brasileiro-Argentina de 
Coordena~ao. 

A Delega~ao argentina foi chefiada pelo Licen
ciado Alejandro Estrada, Secretario de Estado de 
Comercio e Negocia~oes Economicas lnternacio
nais, e integrada pelos Delegados e Assessores 
cuja rela~ao figura em anexo n.0 1. 

A Delega~ao brasileira foi chefiada pelo Embai
xador Joao Hermes Pereira de Araujo, Chefe do 
Departamento das Americas do Ministerio das Re
la~oes Exteriores, e integrada pelos Delegados, 
Assessores e Observadores cu ja rela~ao figura 
em anexo n. 0 2. 

Os trabalhos se desenvolveram em ambiente de 
grande cordialidade e mutuo entendimento e OS 

temas do agenda em anexo n.0 3 foram trata
dos nos grupos assim constituidos: 

- lntercdmbio e promo~ao comercial, inte
gra~iio economica e complementa~iio indus
trial; (Anexo A) 

II Assuntos financeiros e inversoes; (Anexo B) 

Ill Transporte e turismo; (Anexo C) 

IV - Coopera~ao tecnol6gica e cientifica, acordo 
sanitario. (Anexo D) 

Em decorrencia das conversa~oes mantidas, as 
duos Delega~oes chegaram as conclusoes que se 
registram nos anexos a presente Ata. 

Fe ita em Buenos Aires, aos 12 dias do mes de 
setembro de 1979, em dois exemplares em por
tugues e em espanhol. 

anexo a 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

1 . Analise do intercambio 

Efetuada uma analise do intercombio, ambos as 
Delega~oes concordaram em que se devera con
tinuer a realizer os maiores esfor~os a fim de 
incrementa-lo. Outrossim, manifestaram sua sa
tisfa~ao pelo volume atingido nos ultimos anos e 
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muito especiolmente no primeiro semestre do ono 
em curso, prevendo-se para 1979 que sera ultro
passada a cifro de 1 bilhao 200 milhoes de do
lores no intercombio bilateral. 

A Delega~ao do Brasil monifestou que se deveria 
aprofundar a analise dos alternatives que parmi
tam um crescimento mais sustentado de suas ex
porta~oes ao mercado argentino a fim de possi
bilitar um maior equilibria no balon~a comercial 
bilateral. 

Por suo vez, a Delega~ao argentina expressou o 
desejo de que se verifique umo maior diversifico
~ao quanta ao ingresso no mercado brosileiro de 
produtos argentinas de exporto~ao. 

2 . Questies Comerciais 

Quonto as dificuldades relatives 00 intercombio, 
ambos as Delego~oes efetuoram umo analise 
exaustivo a fim de identificor as solu~oes que 
possibilitem maior fluidez. 

A Delega~ao argentina expressou sua preocupa
~ao pelo existencio de medidos que limitam o 
acesso de seus produtos ao mercado brasileiro. 
Ressaltou a vigencia de clausulos de solvoguardo, 
a interven~ao de organismos que supervisionom 
as importa~oes e os pre~os de referencio. 

A Delego~ao do Brasil manifestou suo preocupa
~ao com referencia a determinados aspectos do 
legislo~ao argentino em materia de dumping e 
direitos compensat6rios. Nesse sentido, salientou 
sobretudo a inexistencia de um meconismo de 
consulto ou notifica~ao previa, a nivel de gover
nos, que permito um tratamento mois adequodo 
de coda coso, anterior ao inicio dos investiga
~oes e dos prazos legois fixodos para as diversas 
foses do processo. 

Ambos as Delega~oes expressorom a convemen
cio de continuer a analise dos temos que cons
tom dos anexos 4 e 5 no ambito do Subcomissao 
de Assuntos Comerciais e lndustriais, cuja crio
~ao se recomenda no presente Ato, e atroves dos 
Comites Permanentes. 

3 . Comites Permanentes 

Com rela~ao aos Comites Permanentes, ambos as 
Partes coincidiram no conveniencia de reotivor 
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suos reumoes, montendo o entendimento de que 
o Comite de Buenos Aires otendera prioritoria
mente aos assuntos de interesse do Brasil e o 
Comite de Brasilia considerora preferentemente 
os assuntos de interesse do Argentina. 

Ambos as Delego~oes reconheceram a necessida
de de promover o mois omplo entendimento en
tre os setores privodos dos dois poises. 

Para tonto, estimom conveniente reotivar a Co
missao Empresoriol Privoda Brosileiro-Argentino, 
criada juntomente com a CEBAC em 1965, cujos 
otividodes seriom coordenados pelos entidades 
representatives de cupula dos setores empreso
riais de coda pais. 

4. Promo~io Comercial 

Ambos as Partes procederom a analise e ao in
tercombio de informo~oes sobre as possibilidades 
de porticipa~ao em feiras e exposi~oes em ambos 
os poises e dos focilidades existentes nos mesmos. 
A troves dos orgonismos correspondentes sera co
municado o progromo de porticipo~ao em feiras 
internocionais de coda pais e os eventos desse 
tipo que neles se reolizem. 

5 . lntegra~io Economica 

Com relo~ao a este ponto do Agenda, a Delega
~ao argentino expressou a filosofia de seu Go
verna em rela~ao oo processo de integra~ao re
gional e de reestrutura~ao do ALALC, de acordo 
com a posi~ao manifestoda pelo seu Representan
te Permanente. 

Por sua vez, a Delego~ao do Brasil, ao tomor co
nhecimento do informo~ao fornecida pela Dele
go~ao argentino, destocou que a importoncio do 
reestruturo~ao do ALALC e do processo de inte
gra~ao regional requeria o reolizo~ao de um es
tudo omplo e profunda, oo qual estovom dedico
das otuolmente as outoridodes de seu Govemo a 
fim de fixor o posi~ao definitiva a esse respeito. 

Outrossim, ambos as Delega~oes trocorom pon
tos de vista nao somente sobre o reestruturo~ao 
do ALALC mas tombem sobre o processo de inte
gra~ao economico regional e tendo em vista a 
importoncia que ambos os poises conferem ao 
tema em apre~o, concordorom em manter con-
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versa~oes, em estreito cantata atraves de suas 
Delega~oes Permanentes junto a ALALC, a fim de 
acompanhar a evolu~iio do processo. 

A Delega~iio argentina fez algumas considera~oes 
sabre a importoncia dos acordos de complemen
ta~iio vigentes na ALALC especialmente aqueles 
dos quais participam simultaneamente a Argen
tina e o Brasil, seja em forma exclusiva, seja 
com a adesiio de outros poises. Nesse sentido 
assinalou que, de 25 Acordos subscritos e vigen
tes na ALALC, a Argentina participa de 19, dos 
quais 13 juntamente com o Brasil. Manifestou, 
outrossim, que dos ultimos quotro ocordos que se 
ossinorom no ALALC, somente sao partes o Argen
tino e o Mexico, deles niio hovendo porticipodo 
o Brasil. Nessos circunstoncios consultou acerca 
do inten~iio do Brasil sobre qual serio suo posi~iio 
com referenda a subscri~iio de novos ocordos e 
a renovo~iio dos existentes. 

A Delego~iio brosileiro ossinolou que, no que diz 
respeito a renovo~iio dos ocordos vigentes, esto
vom sendo estudodos as recomendo~oes setoriais 
e estovom em condi~oes de porticipor dos nego
cio~oes respectivos, fundomentolmente, doqueles 
ocordos de corciter temporal, cujo vencimento 
est6 previsto para o dio 31 de dezembro de 1979. 
No toconte as novas recomendo~oes setoriois vi
sondo a subscri~iio de novos ocordos, o Delego
~iio brosileiro monifestou que, niio tendo sido 
recebido dos setores empresoriois confirmo~iio 
dos Recomendo~oes do citodo setor, niio se con
templovo, o nfvel oficiol, o possibilidode de con
cretize-los. Expressou, outrossim, que, de quol
quer modo, no negocio~iio de novos produtos nos 
ocordos vigentes, sao de estrito oplico~iio os dis
positivos sobre deposito previo. 

6. Complementa~iio Industrial 

Em relo~iio oos setores especificos que possom 
ser suscetiveis de complemento~iio industrial, 
ambos as Delego~oes coincidirom em ossinolor os 
seguintes, com vistas o inicior os estudos que 
determinem as possibilidades de complemento~iio 
em coda coso: 

- Automotriz 

- Material ferroviario 

- Motores diesel 

- Grupos eletr6genos 

Meconica pesoda 

M6quinos-ferramenta 

Telecomunica~oes 

Com essa finolidade seriio promovidos os encon
tros necess6rios entre os organismos competen
tes de coda pais e os setores privados correspon
dentes. 

7 . Cria~iio de Subc:omissiio 

Tendo em canto o importoncia crescente das re
lo~oes biloterois, as Delego~oes do Brasil e do 
Argentino coincidirom no necessidode de reco
mendor o crio~iio, no ombito do CEBAC, de umo 
Subcomissiio de Assuntos Comerciais e lndus
triois, encorregodo de proceder o estudos e pro
par as recomendo~oes pertinentes nos assuntos 
de suo competencio. 

lguolmente, ossinolorom o conveniencio de que 
o citodo Subcomissiio celebre sua primeira reu
niiio ate 0 primeira quinzeno do mes de dezem
bro proximo. 

anexo b 

ASSUNTOS FINANCEIROS E INVERSOES 

Ambos as Delego~oes convierom em trotor os te
mos no seguinte ordem: 

1 . Evolu~iio do Convenio de Pagamento e sua 
possivel amplia~iio 

Ambos as Delego~oes ocordorom em ressoltar os 
beneffcios resultontes do Convenio de Creditos 
Reciprocos vigente entre os Boncos Centrais dos 
dois poises, o qual permitiu conolizor diretomen
te os pogomentos dos tronso~oes comerciois e 
financeiros e estreitor ossim, oindo mois, os vin
culos do setor bonc6rio comerciol. 

Outrossim, concordorom com o convemenc10 de 
incrementor 0 montonte do credito reciproco, 
que no otuolidode e de 70 milhoes de dolores, 
para evitor as liquido~oes extroordin6rios, em 
roziio do constonte oumento dos transo~oes e 
dos soldos ocusodos pelos contos. Nesse sentido, 
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recomendam seu exame aos Bancos Centrais do 
Republica Argentina e do Brasil. 

2 . Finaneiamento do lntercambio 

Ambos as Delega~oes consideraram os mecanis
mos existentes bem como os que poderiam im
plantar-se no futuro entre os dois poises em ma
teria de financiamento comercial, com o objeti
vo de continuer incrementando o intercambio re
cfproco visando OS niveis maximos possiveis. 

A esse respeito, a Delega~ao brasileira solicitou 
informa~oes acerca das linhas de credito ofere
cidas oportunamente a bancos oficiois argentinas 
para o financiamento de importa~oes de produtos 
do Brasil. 

A Delega~ao argentina informou que o exame do 
assunto se encontra adiantado e que em breve 
tempo se dora resposta a esse oferecimento. Por 
sua vez, manifestou a inten~ao de oferecer li
nhas de credito a bancos oficiais brasileiros, para 
financier exporta~oes com destino ao Brasil. 
Ambos os poises conolizorao as consultos otroves 
dos organismos pertinentes. 

3 . B!tributa~iio 

Recordarom que este ponto tern seu antecedente 
no encontro que montiveram no mes de dezem
bro de 1978, em Brasilia, os Ministros de Econo· 
mio do Argentino e do Fozenda do Brasil, ocasiao 
no qual coincidiram em considerar seu troto
mento. 

Nesse sentido, ambos as Delego~oes ocordorom 
que os representantes de ambos os poises se reu
nirao com a moior brevidade para negociar o 
acordo pertinente. 

A Delega~ao argentino expressou que seus re
presentantes poderiam reunir-se para tal fim a 
partir do mes de mar~o de 1980. 

4 . Possibilidades de inversiio reciproca e 
empresas binaeionais 

5. Constitui~iio de joint-ventures para produ· 
~0 com vistas inclusive a exporta~iio para 
terceiros poises 

Ambos as Delego~oes coincidirom em trator os 
dois temas conjuntamente. 
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0 intercambio de ideias de ambos as Delega~oes 
permitiu detector urn campo propicio para a re
ceptividade de investimentos reciprocos. Vistas 
as possibilidades de incentivar o desenvolvimen
to dos mesmos concordou-se em facilitar mutua
mente umo adequada difusao e informa~oes em 
materia de pianos, areas prioritarias de investi
mento, normas legois e todo elemento de juizo 
otinente oo desenvolvimento dos referidas ativi
dodes, com o objetivo de facilitor a participa~oo 
do setor privado aproveitando sua potencialidade 
nos oportunidades que se opresentam nesse 
campo. 

ldentico criteria foi compartilhodo nos aspectos 
referidos a formo~oo de joint-ventures, inclusi
ve para incentivor a exporta~oo a mercados de 
terce i ros pa ises. 

Nesse sentido, ambos as Delega~oes convieram 
em intercambiar no primeira quinzena do mes 
de outubro proximo informa~ao precise sobre os 
setores definidos como prioritarios em ambos 
os poises. 

Outrossim, ambos as Delego~oes expressaram 
seu interesse no seguinte: 

a) A Delega~ao brosileira adiantou ser de 
seu interesse especial a forma~Cio de em
presas conjuntas no setor de pesca, levan
do em conto a capacidade ociosa do in
dustria pesqueiro no sui do pais, origina
do do corencio do materia-prima para seu 
processomento. 

Nesse sentido assinalou seu interesse em 
anolisar a possibilidade de negociar um 
ocordo no materia a nivel de governo. 

A Delego~oo argentino acolheu a preo
cupo~ao brasileira e expressou que a mes
mo sera transmitida a Secretaria de Es
tado de lnteresses Maritimes, por ser o 
argoo competente que atende a materia. 

b) A Delega~oo argentino, levondo em conta 
as reunifies efetuadas de 13 a 21 do mes 
de julho de 1978 em Buenos Aires, no am
bito do Secretario de Estodo de Minas, en
tre representontes dos industries argenti
nas e brasileiras, destocou seu interesse em 
re;tomar o dialogo com rela~oo a possivel 
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instala~ao de uma usina de pelotiza~ao 
para minerais de ferro e de uma unidade 
de produ~ao de ferro-ligas. Ademais, ex
pressou seu interesse pelo setor de alumi
nio, no qual a industria argentina estaria 
em condi~oes de entregar aluminio meta
lico e de receber alumina de origem bra
sileira. 

6. Outros assuntos considerados 

a) Negocia~iio de papel-moeda de ambos os 
paises 

Com rela~ao aos inconvenientes observados pelo 
Grupo de Trobalho que analisou o desenvolvimen
to do turismo, no que se refere a conversao de 
pesos argentinas ou cruzeiros em poder dos tu
ristas, decidiu-se recomendar seu exame pelos 
Bancos Centrais. 

b) Documenta~iio exigida aos Consulados 

A Delega~ao argentina solicitou, com rela~ao aos 
requisitos de documenta~ao exigidos pelas auto
ridades brasileiras para efetuar as transferencias 
de direitos consulares, que se contemple a pos
sibilidade de simplificar os mesmos. 

as questoes sobre transporte maritima, das quais 
resultou o Memorandum de Entendimento assina
do pela Superintendencia Nacional do Marinha 
Mercante do Republica Federative do Brctsil 
(SUNAMAN) e pela Secretoria de Estodo de lnte
resses Maritimos do Republica Argentino (SEIM), 
no dia 10 de agosto de 1979 (Anexo a presente 
A to). 

As duos delega~oes concordaram em que o refe
rido Memorandum de Entendimento resultou de 
urn exame amplo e objetivo dos diversos aspec
tos do transporte maritima em geral e particular
mente entre os dois poises, e coincidiram em que 
sera necessaria dar continuidade aos estudos que 
realizam as diversas autoridades de ambos os 
poises, acerca dos assuntos abordados no men
cionado Memorandum, especialmente sobre: 

1 - Transporte em condi~oes FIOST (itens 1.2 
e 1.4). 

2 - Taxas, gravames e incentives (reintegro) 
- (tern 1.3). 

3 Transporte em navios roll-on-roll-off (item 
1.5). 

A Delega~ao brosileira acolheu a preocupo~ao ·e 4 - Transporte de minerais (item 1.6). 
comprometeu-se a analisar o problema C'lm a 
possivel brevidade. 2. Trcm!lporte terrestre 

c) Ponte Puerto lguazu-Porto Meira 

Com rela~ao a predisposi~ao de ambos OS Gover
nos de considerar a constru~ao de uma ponte ell
tre Puerto lguazu, em territ6rio argentino, e 
Porto Meira, em territ6rio brasileiro, procedeu-se 
a uma troca de ideias sobre a forma de financier 
o referido projeto. 

Ambos as Delega~oes coincidiram no necessida
de de que as conclusoes expresses com rela~ao a 
coda urn dos pontos trotados do temario sejam 
consideradas pelos Comites Permonentes do 
CEBAC para o prosseguimento de seu tratamento. 

anexo c 
TRANSPORTE E TURISMO 

1 . Transporte por agua 

No tocante a este item, foi feita referencia as 
reunioes realizadas em ogosto ultimo relatives 

:~uanto Ui) tema vinculodo ao transporte interna
cional tnrrestre, ambos as Delega~oes concorda
·am em que seja considerado no proxima reuniao 
do Subccnnissao de Transportes do CEBAC, pre
vista para os dias 1, 2 e 3 de outubro de 1979 
no cidade de Buenos Aires. 

3. Turismo 

As duos Delega~oes realizaram uma analise su
cinta do mercado turistico de ambos os poises e 
verificoram a ocorrencia de expansiio do demon
do e sua incidencia sobre a infra-estrutura exis
tente. 

Propuseram a reotiva~iio do projeto de desenvol
vimento turistico das Cataratas do lgua~u e Mis
soes Jesuiticas. 

A Delega~iio argentina entregou a Delega~ao do 
Brasil c6pia do estudo realizado pelo INTAl para 
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a constru~ao da ponte Puerto lguazu-Porto Meira, 
tema considerado de interesse turistico por 
ambos as Delega~oes. 

A Delega~ao rio Brasil solicitou a reconsidera~ao 
da medida pela qual as empresas brasileiras ope
rador<Js de turismo estao impedidas de vir buscar 
com seus 6nibus turistas argentinas a partir do 
territ6rio deste pais. A Delega~ao argentina to
mou nota dessa solicita~ao que sera remetida as 
autoridades competentes. 

Por outro lado, foram trocadas ideias relatives 
ao melhor aproveitamento dos 6rgaos de treina
mento existentes (CICATUR - Centro lnterameri
cano de Capacita~ao Turistica - e CEBITUR -
Centro Brasileiro de lnforma~oes Turisticas). Foi 
sugerida a realiza~ao de um intercombio perma
nente de pessoal tecnico e profissional. 

A Delega~ao argentina manifestou interesse em 
conhecer o sistema de financiamento de desen
volvimento turistico adotado atualmente no Bra
sil. A Delega~ao brasileira encaminhar6, oportu
namente, por intermedio da EMBRATUR, informa
~oes e outros elementos necess6rios ao melhor 
conhecimento dos referidos sistemas de finan
ciamento. 

Ambos as Delega~oes coincidiram em que a a~ao 
conjunta para a forma~ao de pacotes turisticos 
no America Latina requer tratamento aprofunda
do e minucioso. A prop6sito, a Delega~ao do 
Brasil propos o estabelecimento de um grupo 
tecnico de trabalho, que feria a seu cargo o es
tudo de medidas destinadas a cria~ao de uma 
oferta conjunta a fim de atrair grupos provenien
tes dos principais centros emissores de turismo 
e lograr um melhor intercombio entre ambos os 
poises. 

anexo d 

COOPERA~AO TECNOLOGICA E CIENT1FICA. 
ACORDO SAN IT ARlO 

As Delega~oes tomaram nota com satisfa~ao das 
iniciativas de coopera~ao empreendidas ate o 
presente momenta pelo Conselho Nacional de De
senvolvimento Cientifico e Tecnol6gico (CNPq) do 
Brasil e pelo Conselho Nacional de lnvestiga~oes 
Cientificas e Tecnicas (CONICET) do Republica 
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Argentina, com base no acordo existente entre 
ambos as institui~oes, assinado em 5 de fevereiro 
de 1968, bem como daquelas realizadas entre 
institui~oes e universidades dos dois poises. 

Ambos as Delega~oes expressaram o desejo de 
que se ampliem as rela~oes de coopera~ao tanto 
ttknica como cientifica e tecnol6gica e nesse, 
sentido, como exemplo, mencionaram-se as se
guintes areas: 

- Tecnologia de Alimentos 

- Tecnologia Lactea 

- Carnes 

- Texteis 

- Celulose e papel 

- Plasticos 

- Couro 

- Alcool-combustivel 

- Doen~as endemicas 

- Desenvolvimento Industrial e Tecnol6gico. 

Nesse sentido, o lnstituto Nacional de Tecnolo
gia Industrial (INTI), do Republica Argentina, 
assinalou seu interesse em incrementar os con
tatos com o lnstituto de Pesquisas Tecnol6gicas 
(IPT) de Sao Paulo e o lnstituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL) do Secretaria de Agriculture do 
Estado de Sao Paulo. 

Consideraram tambem o espectro geral de possi
bilidades de incrementar a coopera~ao tecnica e 
cientifico-tecnol6gica reciproca, a partir dos pa
rometros bilaterais e multilaterais em que se ins
crevem as mencionadas a~oes. 

Ambos as Delega~oes expressaram sua satisfa~ao 
pelas modifica~oes introduzidas no a~ao dos 
6rgaos internacionais .em favor da coopera~ao 
entre poises em desenvolvimento, como resulta
do do Plano de A~ao de Buenos Aires adotado 
pela Conferencia das Na~oes Unidas sobre Coo
pera~ao Tecnica entre Poises em Desenvolvimen
to (CTPD), realizada na Republica Argentina em 
fins de 1978. 
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No que diz respeito a coopero~oo bilateral, as De
lega~oes coincidiram na conveniencia de conside
ror a efetivo~oo de um convenio entre as dais 
Governos sabre coopero~oo tecnico de corater glo
bal e instrumental, que compreendo por suo vez 
a coopero~oo cientifico e tecnol6gica, de forma 
0 tortolecer, omplior e estreitar OS rela~oes ffiU· 
tuos nesse campo, a fim de sistemotiza-los e 
orienta-los para oquelos areas e setores de moior 
interesse recfproco. 

Finolmente, ambos as Delego~oes ocordarom em 
recomendor a seus respectivos governos que es
tabele~om umo subcomissoo do Comissao Espe
cial Brasileiro-Argentina de Coordena~oo a fim 
de dar renovado impulso e facilitar a considero
~oo dos diferentes medidos e projetos de coope
ro~iio no materia. 

Acordo Sanitario 

Ambos as Delega~oes exominorom o Projeto de 
Convenio em materia de sanidode animal em 
areas de fronteiro entre ambos os poises, elobo
rodo pelas outoridades competentes do Brasil e 
do Argentina, reunidos no cidode de Uruguoiono 
em julho de 1979 e foi tornado nota do reunioo 
que, com o mesmo prop6sito, esta sendo reolizo
do no cidade de Paso de los Libres simultaneo
mente a reunioo do X CEBAC. 

Ambos as Delego~oes manifestorom o interesse 
de seus respectivos Governos no celebro~oo a 
curto prazo do Convenio e no subsequente efeti
vo~oo do coopero~ao prevista no mesmo. 
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a visita do ministro das relac;oes 
exteriores do sri lanka ao brasil 

Discursos (de improviso) dos Chanceleres do Brasil, Ramiro 
Saraiva Guerreiro, e do Sri Lanka, A. C. S. Hameed, 
no Palacio do ltamoraty em Brasilia, em 13 de 
setembro de 1979, por ocasiiio do almo~o oferecido ao 
representante do Governo cingaU!s. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Sua Excelencia Sr. Ministro dos Negocios Estran
geiros; Sra. Hameed e ilustres membros do comi
tiva cingalesa, que agora nos honra com a sua 
visita; Senhores Embaixadores de poises amigos 
aqui presentes; meus amigos. 

~ urn privilegio para mim receber hoje a visita 
do Sr. e Sra. Hameed e os membros do sua comi
tiva. [sta e uma ocasiiio muito especial. Muitos 
brasileiros ouvem pela primeira vez falar de Sri 
lanka sob o nome muito antigo de Taprobana, urn 
nome que para nos so tern urn significado litera
rio, porque utilizado no poema epico de Camoes. 
Outros aprenderam que a palavra Taprobana e urn 
nome grego para designar a llha, depois conhe
cida como Ceiliio. Outros, principalmente os es
tudiosos do lingua inglesa, conheceram a palavra 
Serendipity, que tern umo certa conota~iio de se
renidade e alegria; alguns poucos sabem que este 
foi, simplesmente, como me disse hoje Vossa Ex
celencia, o nome cirabe do llha. E hci cinco anos, 
o nome de seu pais foi mudado de Ceiliio para 
Sri lanka. Todos sabiamos, contudo, que seu pais 
e dos lugares mais bonitos do mundo, e que pro
duz urn cha que e considerado em todo o mundo 
o mais perfeito de todos. Sempre recebemos este 

chci importado do Reino Unido e de outros reex
portadores e mesclado com outros chcis. 

Senhor Ministro, a verdade, porem, e que no 
transcurso do minha gera~ao, a visao do mundo 
mudou e estci mudando de forma substancial e 
significative. A nossa gera~ao estci, de fato, de 
muitas maneiras separada das de nossos ante
passados justamente por essa nova visao do 
mundo. 

Eu tive o privilegio, quando Terceiro Secretcirio de 
nossa Missao junto as Na~oes Unidas, de conhe
cer pela primeira vez representantes do entoo 
Ceilao - isto em 1947, apos a sua independen
cia. No decorrer de minha carreira, em muitos 
outros foros internacionais, aprendi a admirar e 
a respeitar os representantes de seu pais, pela 
sua inteligencia, sua competencia e habilidade. 
Mesmo para quem jamais teve o privilegio de vi
sitar Sri lanka, esses contatos foram suficientes 
para dar a certeza de que so urn pais de subs
tancia, urn pais de importoncia poderia produzir 
passoas de tao alto gabarito. 

Estamos empenhados, o seu pais e o meu, num 
esfor~o de desenvolvimento para, talvez, recupe
rar tempo perdido. E nos o fazemos com otimis-

143 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

mo, apesar dos obstaculos e das desvantagens 
que enfrentamos. A visita de Vossa Excelencia 
reveste-se de particular significado, por tratar
se da primeira visita de um Ministro de Rela~oes 
Exteriores do Sri lanka ao Brasil - na verdade, 
conforme soube do Senhor ha pouco, nao poderia 
ser de outra forma ja que Vossa Excelencia e o 
primeiro ocupante da pasta, uma vez que, desde 
a independencia, estava enfeixada nos atribui
coes do Primeiro-Ministro. 

Posso adiantar, Sr. Ministro Hameed, que em 
nossas c:onversa~oes, hoje pela manhii, de ape· 
nas uma hora, muitas areas foram cl!sc:utidas. 
Desc:obrimos, inclusive, gra~as as sugestoes de 
Vossa Exc:elinc:ia, campos bastante signific:ativos 
para uma maior c:oopera~iio e para a intensific:a
~iio de nossas rela~oes bilaterais. Siio muitas as 
possibilidans para uma c:oopera~iio objetiva e 
c:onc:reta, proveitosas para ambas as partes, em 
termos de projetos, de c:ontratos e de meios para 
c:oopera~iio mutua. Nossa amizade, nossas boas 
rela~oes, as nossas rec:eptividades quanto a ideias 
politic:as e nossa muito boa-vontade e respeito 
mutuo a distilnc:ia poderiio vir a traduzirem-se 
em fatos c:onc:retos e em entendimentos prcitic:os 
entre os nossos dois paises. 

Portanto, Sr. Ministro e membros da Delega~ao 
de Sri lanka, gostaria de terminar estas rapidas 
palavras convidando todos os presentes a brin
darem ao Chefe de Estado de Sri lanka, o Senhor 
Jayewardene, o prosperidade de nossos dais po
vos, o sua felicidade pessoal, o da Sra. Hameed 
e de todos os membros de sua Delega~ao. 

CHANCELER CINGALES 

Sua Excelencia Ministro Ramiro Guerreiro e Sra. 
Guerreiro, Excelencias, ilustres convidados. Antes 
de mais nada, agrade~o ao Sr. Ministro pelas gen
tis palavros que proferiu sabre Sri lanka, meu 
pais e sabre minha pessoa, e os votos formula
dos o minha Delega~ao. 

Descobri que Vossa Excelencia e eu temos alga 
em comum, porque metade de seu nome e iden
tica o metade de meu nome: eu sou Hameed e 
Vosso Excelencio e Ramiro. Antes de minha the
gada, nao me tinha apercebido dessa caracteris
tica comum. 
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Nos temos muitas outras coisas em comum. Esti
vemos sob o dominio dos portugueses durante 
cerca de um seculo e ·voces ate mais, e por isso 
compartilhamos nomes como Pereira, como Fer
nando, como Almeida; temos palavras em comum 
como "mesa", outras muito parecidas como 
"almira" (armaria), enfim, uma serie de palavras 
de origem comum. Ha, portanto, coisas que nos 
unem. E algo que me impressionou profundamen
te, Sr. Ministro, foi o fato de Vossa Excelencia 
referir-se o nossa e o nova gera~ao, e os suas 
visoes do mundo. Eu acho que nos cabe assegu
rar que o passado, o presente e o futuro nao sa
jam considerados unidades estanques e isoladas. 
Nos todos devemos o Historia, assegurar que 
quaisquer que sejam os progresses que realizar
mos, as conquistas que a ciencia venha a regis
trar e as prova~oes que venhamos a veneer, ainda 
assim, nfio haja separa~fio entre o passado e o 
presente. Embora todos esperemos um futuro me
lhor, devemos fazer nossos melhores esfor~os 
para que possa existir um sentido de continuida
de hist6rica. 0 passado e sempre importante, 
porque nos lembra do futuro, daquilo que nos 
aguarda, permitindo que a humanidade possa le
var uma vida melhor. 0 que podemos legar ao 
futuro e o presente, aceitando ao mesmo tempo 
os desafios e as mudan~as que surgem com o 
passar do tempo. Compartilho pais, com voces, 
a ideia de que o passado nao deve ser isolado 
do presents. Por isso, estou aqui para assegurar 
que os vinculos que nos foram transmitidos pelos 
portugueses sejam fortalecidos e continuados. 

Estou certo de que esta minha visita servira para 
construir uma ponte entre nossos dois poises. E 
verdade que Sri lanka e um bela pais. Vossa Ex
celencia disse com toda razao que meu pais teve 
muitos nomes. Ja foi denominado de "Perola do 
Oceano Indica", de "Rainha de Todos os Sorri
sos", de "Rainha de Todas as II has"; Vossa Ex
celencia lembrou "Taprobana", os arabes a cha
mavam de Serendip, e, em 1972, decidimos voltar 
os origens e chama-la de Sri lanka. 

Aceito, com satisfa~ao, os elogios o beleza de 
Sri lanka, mas devo dizer, Sr. Ministro, que o 
Brasil e indubitavelmente um desafio o beleza 
de Sri lanka. t portanto, mais um aspecto que 
une nossos poises. E espero que os ilustres con
vidados de outros lindos poises e belas ilhos nao 
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interpretem essas palavras senoo como uma sim
ples observa~ao ampla e generica. 

Como bern o frisou Vossa Excelencia, nos enfren
tamos, em Sri Lanka, a tarefa ardua e comum 
a todos os poises em desenvolvimento: o esfor~o 
de constru~ao inicial. Adquirimos a independen
cia em 1948, e desde entoo dedicamo-nos ao pro
cesso de construir nossa no~oo. Ha dois onos e 
meio, o povo de meu pais deu ao Presidente um 
voto de confian~a sem precedentes no historic 
parlamentar do mundo; 83% dos codeiras do Par
lamento foram ocupadas pelo partido ao qual 
perten~o. lsto represento uma enorme responsa
bilidade e estomos agora empenhados em troJu
zir este mandate em algo significative para nos
so povo. E devo assinalor oqui que em dois anos 
e meio, o nosso desempenho tem sido considera
vel e demonstra que nossos esfor~os estoo sen
do bem-sucedidos. 

Mas, todos os poises em desenvolvimento se pa
recem, todos enfrentam os mesmos problemas. 
Todos nos queremos um mundo melhor, todos nos 
queremos condi~oes de vida melhores para nos
sos povos. Estou chegando de Havana, do Sexta 
Conferencia de Cupula dos Poises Noo-Aiinhodos, 
do qual participaram 96 poises, assim como 52 
Chefes de Estado. Eu considero essa Conferencio 
como algo unico devido a uma caracteristica pe
culiar, qual seja, a oportunidade proporcionada a 
lideran~a politico do Terceiro Mundo para, nessa 
Conferencia de Cupula, se encontrar, discutir, 
compreender e trocar pontos de vista. Este e um 
processo para o qual o Sri Lanka contribui vee
mente, vigorosa e sinceramente. Acreditomos 
que os povos devam converser, trocar pontos de 
vista e expor seus pontos de vista. Acreditamos 
que todos os povos do mundo tem vontades pro
pries. A noo ser que os povos conversem, a noo 
ser que troquem pontos de vista, a noo ser que 
haja um dialogo, estou certo de que noo podere
mos solucionor os problemas que defrontomos. 
Considero, portanto, a conferencio de Copula como 
sendo uma oportunidade para a lideron~o politi
co do Terceiro Mundo se reunir, converser, tro
car pontos de vista e buscor o entendimento. 

Estamos no entardecer do seculo, e consideran
do-o do ponte de vista, noo de urn politico mas, 
de um historiodor, o que mais impressiona, o que 
e a mois bela carocterfstica deste entardecer do 
seculo, e 0 fato de OS pOVOS estarem Se unindo. 
As pessoas estoo viajando, estoo se encontrando 
nos foros internacionois, estoo fazendo viagens 
de turismo, muitas borreiras estoo sendo rompi
das. Essa e, acredito, a mais bela historic de nos
sa epoca. E tenho o prazer, Sr. Ministro, de estar 
aqui com voces hoje, de estar contribuindo para 
essa historic, de estar acrescentando a esse belo 
quadro. Esse arco-fris que reunira pessoas de to
des os matizes, de dimas e poises variados, bus
cando entenderem-se uns aos outros. Podem per
fencer a filosofias politicos diversas, podem estar 
comprometidos com ideologies politicos diferen
tcs, pon\m, todos tem unica ambi~oo e aspira~ao 
comum, que e a de um mundo melhor no futuro. 
E nisto, Sr. Ministro, estamos unidos. 

0 Brasil e o cora~iio da America Latina. 0 Brasil 
desempenha um papel importante e, sob a lide
ran~a de seu Presidente e de sua propria, Sr. Mi
nistro, tem estado alerta e tem sabido compreen
der estes problemas. Acredito, portanto, que o 
Brasil tem um papel ainda maior a desempenhar. 

Nao desejo tomar mais do seu tempo. Temos 
Senhores e Senhoras, a nossa frente um esplen
dido almo~o. Lembro-me de que quando os portu
gueses primeiro chegaram a Sri Lanka, foi envia
do umo mensagem ao Rei de entoo, dizendo: "() 
Rei, chegaram alguns a nossa costa. Eles comem 
pedras e bebem sangue". Referiam-se ao poo e 
ao vinho tinto que nos estoo sendo servidos. Per
tonto, noo irei proper um brinde com vinho tinto, 
o que seria pouco convencional, mas convido 
todos a erguerem suas ta~as brindando a Sua 
Excelencia o Presidente e Chefe do Governo do 
Brasil, bem como a paz e a prosperidade do povo 
brasileiro, assim como a paz, a amizade, a boa 
vontade e a compreensoo entre o Sri Lanka e o 
Brasil, a saude e bem-estar de meu bom amigo 
o Sr. Ministro Saraiva Guerreiro e de sua esposa, 
bem COmO a saude e bem-estar de todos OS pre
sentes e ao bem-estar do humanidade. 
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o seminario sobre servi<;os nacionais 
de promo<;ao comercial 

Discurso do Secretcirio-Geral das Rela~iies Exteriores, 
Joao Clemente Baena Soares, no Palacio do ltamaraty 
em Brasilia, em 17 de setembro de 1979. 
por ocasiiio da sessiio inaugural do Seminario 
sabre Servi~os Nacionais de Promo~iio Comercial. 

A inaugura~ao deste Seminario sobre Servi~os Na
cionais de Promo~ao Comercial, co-patrocinado 
pelo Centro de Comercio lnternacional UNClAD/ 
GATT, pelo Programa das Na~oes Unidas para o 
Desenvolvimento e pelo Ministerio das Rela~oes 
Exteriores do Brasil, constitui mais uma demons
tra~ao da importoncia atribuida pelo Governo 
brasileiro a coopera~ao entre as na~oes irmas do 
Continente. Nesta ocasiao, vale recordar que, ape
nos dois meses ap6s a Conferencia sobre Coope
ra~ao Tecnica entre Poises em Desenvolvimento, 
realizada em Buenos Aires, o ltamaraty ja tinha 
a honra de sediar o Seminario latino-Americano 
sobre Servi~os Nacionais de lnforma~ao Comer
cia!. Transcorridos apenas dez meses daquele 
evento, estamos hoje inaugurando mais este Se
minario, que abordara, desta vez, o universo mais 
amplo da promo~ao comercial como urn todo. 

Temos a convic~ao de que o relacionamento ho
rizontal possui grande potencial de aproveitamen
to nos pr6ximas decadas. Com efeito, a similitu
de de estagios de desenvolvimento em tudo nos 
aproxima, ao contrario do que possam argumen
tar teorias ultrapassadas do comercio interna
tional. Por isso, ja vimos executando programas 
de coopera~ao tecnica com poises em desenvolvi
mento, em particular latino-americanos e africa
nos, dentro e fora do ombito das Na~oes Unidas. 

Este Seminario se realiza no momento em que o 
Govemo e o empresariado brasileiro se lan~am 
em um redobrado esfor~o no sentido de expandir 
as exporta~oes de bens e servi~os. 0 ltamaraty, 
de sua parte, tem proc:urado ampliar e dinami
zar a exec:u~iio clas tarefas de prom~iio c:omer
c:ial no exterior, bem c:omo aperfei~oar seus me
c:anismos de atua~iio no apoio ao exportador bra· 
sileiro. Essa a~iio promoc:ional redobrada se faz 
tanto mais necessaria quanto siio c:resc:entes, nos 
dias de hoje, as pressoes protec:ionistas. 

0 processo de industrializa~ao dos poises em 
desenvolvimento esta sendo inibido, no momen
to mesmo em que come~am a ·dar frutos seus 
esfor~os de aumentar sua integra~ao na econo
mia internacional tambem como fornecedores, 
crescentemente competitivos de produtos manu
faturados. 

Nao podem, poises em desenvolvimento como os 
nossos, ficar inertes diante de tais dificuldades. 
A coopera~ao entre poises em desenvolvimento e 
fator relevante de prosperidade nao s6 ao per
mitir-nos, mediante a partilha de experiencia, o 
aperfei~oamento dos instrumentos nacionais de 
atua~ao no comercio internacional, senao tam
bern pelo que representa como amplia~ao e di-
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versifica~ao de mercados para o nosso esfor~o 
de exporta~ao. Exemplo desse fato, no que se 
refere ao Brasil, sao as seguintes cifras: no pe
riodo 1960 a 1977, a participa~ao percentual dos 
poises em desenvolvimento, no destino das expor
ta~oes brasileiras, passou de 9,6% a 24%. Por 
outro lado, as importa~oes brasileiras dos poises 
em desenvolvimento, no mesmo periodo, passa
ram de 23,3% de nossas impor'ta~oes totais, 
para 43,3%. Essa e a razao de nossa fe na po
tencialidade do comercio entre poises em deseri
volvimento, e o fato que comanda nossa resolu
~ao de ampliar o relacionamento horizontal a que 
antes me referi. 

Durante esta semana que se mtcta, os Senhores 
estarao em contato com a experiencia dos servi
~os de promo~ao comercial de nossos poises. ~' 
portanto, uma grande oportunidade para todos 
nos de intensificar o processo regional de desen-

volvimento das exporta~oes, bern como de aper
fei~oar os mecanismos de promo~ao comercial 
existentes. ~ com muita honra que o Governo bra
sileiro hospeda este evento e acolhe seus partici
pantes nesta capital. 

Nao poderia deixar de agradecer o indispensavel 
concurso do Programa das Na~oes Unidas para o 
Desenvolvimento, do Centro de Comercio lnterna
cional UNCTAD/GATT e da Secretaria de Coope
ra~ao Economica e Tecnica lnternacional da Se
cretaria de Planejamento do Presidencia da Re
publica para o exito de eventos anteriores e, es
tou seguro, deste que hoje se inicia. 

Aos Senhores Chefes de Servi~os Nacionais de 
Promo~ao Comercial de poises irmaos agrade~o 
haverem-nos honrado com sua presen~a em Bra
silia. A todos desejo felicidades e muito exito em 
suas atividades futuras.(*) 

(*) No se~ao Noticias, pagina 191, uma informa~ao sabre o Seminario sabre Servit;os Nacionais de Promo
~iio Comercial. 

148 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

terceira reuniao da comissao 
mista brasil-espanha 

Discursos do Chanceler Saraiva Guerreiro, no Pal6cio 
do ltamaraty em Brasilia, em 19 de setembro de 1979, par 
ocasiiio da ·solenidade de abertura da Ill reuniiio 
da Comissao Mista Brasii-Espanha, e em 21 de setembro de 
1979, par ocasiiio da sessiio de encerramento da 
mesma reuniiio. 

DISCURSO NA ABERTURA 

Senhor Ministro do Comercio e Turismo do Es
panha, 

Senhores Embaixadores, 

Senhores membros do delega~ao espanhola, 

Minhas Senhoras, meus Senhores, 

Recordo-me, com prazer, haver co-presidido, em 
1974, a solenidade de instala~ao do I Reuniao do 
Comissao Mista Brasii-Espanha. 

Naquela oportunidade, por feliz decisao de nos
sos Governos, tratamos, pela primeira vez, em 
concomitoncia, de nossas rela~oes tanto econo
micas, comerciais e financeiras, que culturais, 
cientifica e tecno16gica. 

Posteriormente, em 1976, altos autoridades bra
sileiras e espanholas reuniram-se em Madri, mas 
tao-somente para cuidar de aspectos economicos 
e comerciais, no II Reuniao do Comissao Mista. 

Agora, retomando o precedente de 74, estuda
rao as delega~oes, que temos a honra de che-

fiar, o Ministro Garcia e eu, todos os setores de 
coopera~ao e intercombio que se deparam a a~ao 
conjunta do Brasil e do Espanha. 

A presen~a do Ministro do Comercio e Turismo 6 
frente dos delegaclos espanhois e sintoma da 
vontade politica, existente no mais alto nfvel, de 
desenvolver e aperfei~oar, quanto possivel, o re
lacionamento entre o Brasil e a Espanha. 

Ainda em agosto ultimo, Senhor Ministro, encon
trou-se Vossa Excelencia entre nos, acompanhan
do o Presidente do Governo Espanhol, em sua vi
sita oficial ao Brasil, que inaugurou nova etapa 
no hist6ria de nossos la~os de amizade e coope
ra~ao. 

Sinto-me particularmente satisfeito em reve-lo 
agora, para darmos sem perda de tempo, exe
cu~ao ao desejo sincero de aproxima~ao que ani
ma os Chefes de nossos Governos. 

Se o Brasil e, de um lado, grande mercado expor
tador, e, de outro, tambem um grande mercado 
importador. Desejamos, certo e, continuar a ven
der, mas tambem a comprar, em proveito de nos
so desenvolvimento e do bem-estar dos brasi
leiros. 
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Colocarmos sobre a mesa, com serenidade e 
franqueza, sugestoes para a remo~ao dos entra
ves que dificultam o intercambio, constitui a ta
refa de nossos negociadores no subcomissoo eco
nomico-financei ro-comercial. 

Em etapa posterior ao aplainamento de terrene 
a que procederemos, incumbira, por certo, aos 
homens de empresa brasileiros e espanh6is do
rem conteudo e densidade as nossas trocas, agin
do sobre os respectivos mercados com a neces
saria presteza e agressividade. 

Seara nao menos importante do nosso trabalho, 
e a do desenvolvimento dos la~os de coopera~oo 
cultural, tecnica e cientifica que nos unem. Nes
te campo, tude milita em nosso favor, tanto a 
proximidade e tao numerosas as afinidades en
tre espanh6is e brasileiros. 

Por isso mesmo que estes temas se vem desen
volvendo normalmente, sem que sobre eles nos 
tenhamos detido no ultimo lustre, e mister ava
liarmos o que tem side feito, triarmos entre os 
projetos sem seguimento aqueles que ainda pes
sam ser revividos, e descobrirmos novas aveni
das para a coopera~oo mutuamente proveitosa, 
em materia de cultura, ciencia e tecnologia. 

Senhor Ministro, 

Nessa agenda e ampla e o tempo talvez se torne 
escasso, se ainda me estendo. Vossa Excelencia 
e seus companheiros de delega~oo siio bem-vindos 
ao ltamaraty. Aqui desejo que se sintam como 
em sua propria casa. Desejo, ainda, a Vossa Ex
celencia o melhor proveito nos contactos que man
ten) com meus colegas de diversas areas. 

Muito obrigado. 

DISCURSO NO ENCERRAMENTO 

Senhor Ministro do Comercio e Turismo, 

Senhor Embaixador da Espanha, 

Senhores delegados, espanh6is e brasileiros, 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores, 

Ap6s tres dias de intensos trabalhos, chegamos 
ao termino do Ill Reuniao do Comissao Mista 
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Brasii-Espanha, cuja Ata Final terei, daqui a pou
co, o prazer de assinar, juntamente com o Minis
fro Juan Antonio Garcia Diez. 

Desejo ressaltar, no Subcomissao economica, co
mercial e financeira, a firme vontade que trans
parece de enriquecer as pautas de nosso co
mercia, no sentido quantitative e no qualitative. 
A Ata dos trabalhos reflete o esfor~o comum no 
sentido de identificar setores e projetos que pos
sam contribuir para esse objetivo. 

E merit6rio, tambem, q esfor~o de compreensao 
reciproca, demonstrado por uma e outra Delega
~oo ante as dificuldades que atingem as econo
mics do Brasil e do Espanha, numa grave con
juntura mundial, em que todo o otimismo se im
poe, noo para esfumar os contornos de uma rea
lidade adverso, mas para infundir animo a po
pula~oes e a governos amea~ados pelo espectro 
do crise. 

Felicito-me pela oportuna decisoo, que tomamos 
no Sub.comissoo Cultural, de negociar, dentro em 
breve, novo Convenio Cultural, em substitui~ao 
ao de 1960, cujos termos de referenda nao mais 
se adequam a realidade dos dias que correm. 
Prestou bons servi~os o velho texto, mas e sen
timento comum que nosso intercambio cultural 
tanto aumentou, nos ultimos vinte anos, que esta 
a requerer quadro institucional mais ample, den
fro do qual se possa desenvolver mais agilmente. 
Aguardo, tambem com sumo interesse, as con
clusoes do Grupo de Especialistas que, em Madri, 
estudara as questoes relatives ao reconhecimen
to reciproco de titulos e diplomas de nivel secun
dario e superior. 

Do leitura das conclusoes a que chegou a Sub
comissao de Coopera~Cio Tecnica e Cientifica, re
sulta patente a densidade da coopera~Cio hispano
brasileira, em materia de forma~Cio profissional 
em diversas areas de interesse prioritario, que 
abarcam das obras de irriga~ao a pesca, do con
trole da peste suina a administra~oo hospitalar. 

Senhor Ministro, 

Ao alinhar alguns pontes de nossos trabalhos, 
que me chomaram mais particularmente a aten
~oo, terei deixado de lade outros aspectos, noo 
menos importantes, de quanto se propos, exami-
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nou e discutiu nesses tres dias. Mas nosso Ata 
Final ai estci, disponivel para a informa~ao de 
quantos se interessem em conhecer ci reflexo e a 
proje~ao do relacionamento entre o Brasil e a Es
panha que ela traduz. 

~ com um sentimento de honra e de estima pes
soal que agrade~o a Vossa Excelencia ter retor
nado ao Brasil, nesta visita de trabalho. 

Muito obrigado. 

ata final da 111 reuniao da comissao 
mista brasil-espanha 

Ata final da Terceira Reunioo da Comissao Mista 
Brasii·Espanha, assinada no Palacio do ltamaraty em Brasilia, 

em 21 de setembro de 1979, pelo Chanceler 
Saraiva Guerreiro e pelo Ministro do Comercio e Turismo 

espanhol, Juan Antonio Garcia Diez. 

A Ill Reuniao do Comissao Mista Brasii-Espanha 
realizou-se em Brasilia, de 19 a 21 de setembro 
de 1979, sob a alta chefia, pelo lado brasileiro, 
do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, 
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, e, pelo 
lado espanhol, do Ministro do Comercio e Turis
mo, Senhor Juan Antonio Garda Diez. 

A rela~ao dos integrantes de ambos as Delega
~oes constitui o Anexo I do presente Ata. 

Paralelamente aos trabalhos da Comissao, o Mi
nistro do Comercio e Turismo da Espanha foi re
cebido pelos Ministros de Transportes, Industria 
e Comercio, Agricultura, Interior e Ministro-Che
fe do Secretaria de Planejamento da Presidencia 
do Republica, com os quais manteve frutiferas 
conve rsa~oes. 

Por ocasioo da instala~oo da Comissao Mista, os 
Chefes de ambos as Delego~oes pronunciorom dis
cursos, ressoltondo o importoncio desso reunioo, 
que dci seguimento oo dicilogo iniciodo com o re
cente visito oficiol do Presidente do Governo Es
ponhol oo Brasil. 

A Comissao distribuiu os itens do agenda provi
s6rio o tres subcomissoes, ossim discriminodos: 

I - lntercambio Economico, Comerciol e Finoncei
ro; II - Coopero~oo cultural; Ill - Coopero~oo 
cientifico e tecnico. 

Registroram-se o seguir, as conclusoes a que che
gorom as referidos subcomissoes. 

I. subcomissao de intercombio economico, 
comercial e financeiro 

Analise do lntercc1mbio Atual 

A Delego~oo espanholo manifestou suo preocupo
~oo com o deficit cronico que se registra em 5eu 
intercambio comerciol com o Brasil, bem como 
com a estogno~oo das exporto~oes esponholos 
para 0 mercodo brosileiro, OS quais, ha varios 
anos, oscilom em torno de 100 milhoes de dolo
res, noo obstante o grande esfor~o que vem de
senvolvendo o Espanho no sentido de ultropossor 
esses niveis. 

A Delego~ao brosileiro reconheceu a existencia do 
referido desequilibrio e destocou o foto de que 
o mesmo decorre, em grande porte, do compo
si~oo dos poutos de exporto~ao dos dois poises. 
No coso do Brasil, OS vendos a Espanho sao cons
tituidos quose que exclusivomente de produtos 
primcirios. Expressou, iguolmente, o desejo de 
que, no futuro, hojo umo crescenta diversifico
~iio das exporto~oes brosileiros para o Esponho, 
de modo o incluirem, tombem, produtos semimo
nufoturodos e monufoturodos. 

A Comissao Mista concordou em que o intercam
bio comerciol bilateral estci Ionge de otingir o nf-
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vel que se poderia esperar da potencialidade de 
ambos mercados e manifestou o prop6sito de bus
car urn maior equilibrio da balan~a comercial, 
dentro de urn contexto dinomico, e num nivel 
mais elevado e mais compativel com as aspira
~oes dos dois poises. 

0 Problema do Cafe 

A Delega~Cio brasileira manifestou sua grave preo
cupa~Cio com respeito a tarifa, recentemente im
posta pelo Governo espanhol, sobre o cafe ara
bico nCio-lavado, em razoo de seu aspecto discri
minat6rio e das implica~oes que podera ter no 
comercio internacional do cafe. Comunicou ainda 
as providimcias ja tornados nos foros multilate
rais competentes, quais sejam o GATT e a OIC. 
A Delega~Cio espanhola, sublinhando nco conside
rar a medida discriminat6ria, tomou nota dos re
cursos brasileiros aos organismos mencionados. 

Setores Siderurgicos e Coopera~iio em 
Terceiros Paises 

A Delega~ao espanhola reiterou seu interesse na 
venda de equipamentos ao Brasil para os pianos 
de expansCio siderurgica, garantindo, para tal 
fim, as necessaries linhas de credito. Assinalou 
serem mais promissoras as perspectivas de con
tinuidade do intercombio de produtos siderurgi
cos, especialmente perfis, se eliminado pelo Bra
sil o deposito compuls6rio em suas importa~oes, 
assunto cujo estudo esta sendo finalizado pelo 
Governo brasileiro. 

Ambos as Delega~oes confirmaram seu interesse 
em juntar esfor~os para assegurar-se o abasteci
mento de carvao siderurgico proveniente de ter
ceiros poises, colaborando na execu~ao de pianos 
de explora~ao mineira e de transporte, por ferro
via ou outras modalidades. Para isso, se com
prometeram a trocar informa~oes sobre a colabo
ra~ao mutua em urn terceiro pais, que lhes per
mite apresentar propostas de desenvolvimento 
mineiro, para assegurar este abastecimento. 

Registrou, ainda, a proximidade da conclusao da 
analise, pela SUNAMAM, dos estudos de viabili
dade economica para a compra de urn navio de 
8.000 m3, destinado ao transporte de gas lique
feito de petr61eo. A Delega~ao espanhola mani
festou seu contentamento pela expectative de 
uma decisCio favoravel do assunto, ja tratado na 
II ReuniCio da Comissao Mista. 
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A Delega~Cio espanhola informou da possibilidade 
de que a Construnaves fa~a uma oferta a Com
panhia Brasileira de Dragagem para fornecimento 
de duos dragas cortadoras de 30 polegadas, para 
as quais sera outorgado o financiamento mais 
adequado. A Delega~ao brasileira tomou conheci
mento dessa informa~oo e mostrou interesse em 
examiner a oferta, quando apresentada. 

Com rela~Cio aos LPG de 6.000 m3 para a PETRO
BRAS, a Comissao Mista considerou muito posi
tive que a AESA e a empresa brasileira mante
nham negocia~oes para examiner os termos tec
nico-financeiros da oferta espanhola. 

Setor Portuario 

lnformou a Delega~ao brasileira constar, do Pro
grama de Transportes Alternatives para Poupar 
Energia, a implanta~ao futuro de terminais Por
tuarios, especializados em movimenta~Cio de car
vao, nos portos de Rio Grande, lmbituba, Santos, 
Sepetiba, Tubarao/Praia Mole e Cabedelo. lnfor
mou, ainda, que, uma vez concluidos os estudos 
para a defini~ao desses empreendimentos, os mes
mos estarao disponfveis para as empresas espa
nholas. A Delega~ao espanhola, por seu turno, ma
nifestou desejo de uma coopera~Cio bilateral no 
referido programa, o que foi acolhido com inte
resse pela Delega~ao brasileira. 

A Delega~Cio brasileira informou que, sempre que 
nos projetos de implanta~ao e melhoramentos 
portuarios houver necessidade de equipamenfos 
a serem fabricados fora do Brasil, os estudos per
tinentes estariam disponiveis para as empresas 
espanholas. A Delega~ao espanhola voltou a mos
trar o interesse que a industria espanhola tern 
em participar em tais projetos. 

Setor Pesqueiro 

A Comissao Mista procedeu a urn intercilmbio de 
informa~oes e pontos de vista sobre o quadro 
institutional, os dispositivos legais e os aspectos 
economicos do setor e programas de desenvolvi
mento pesqueiro, nos dois poises. 

A Delega~ao espanhola, dada a experiencia de 
seu pais nesse setor, ofereceu a colabora~Cio que 
for de interesse para o desenvolvimento da pes
co no Brasil. 
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Setor Agropecuario 

A Delega~oo espanhola expressou sua preocupa
~ao pela redu~oo do exporta~oo de alhos para o 
Brasil, em termos tanto absoluto quanta relati
ves, vista que, nos dois ultimos anos, o volume 
global das importa~oes brasileiras do produto 
noo diminuiu. Por esse motivo, a Delega~oo es
panhola solicitou as autoridades brasileiras que 
a cota de importa~ao de alho originario do Espa
nha, isenta do recolhimento previa restitu[vel e 
com aHquota reduzida, seja aumentada ate 12 
mil toneladas em 1979 e nos anos subseqiientes. 

A Delega~oo espanhola, conhecedora do interesse 
do Brasil para desenvolver ao maximo suas ja
zidas de carvao siderurgico, manifestou interes
se em participor com tecnologia e equipomento, 
alem de forma~ao de pessoal. Com vistas a ela
borar;ao dos correspondentes propostos, a Dele
gar;ao espanhola solicitou as informa~oes neces
sarias. 

A Delega~ao brasileiro concordou em facilitor o 
solicitado no menor prazo poss[vel. 

Setor Ferroviario 

A Comissao Mista tomou conhecimento, com sa
tisfar;ao, do Protocolo de lntenr;ao para Coopera
~ao Industrial entre a Empresa Brosileiro EMAQ -
Engenharia e Maquinas S.A. e a Empreso Espa
nhola CAF - Construcciones y Auxiliares de Fer· 
rocarriles S.A., que figura como Anexo II a pre
sente Ata. As competentes outoridodes brosileiras 
se propoem a ocelerar os tromites odministrati
vos necessaries a instrumenta~ao dos controtos 
que vierem a ser firmodos em decorrencia desse 
Protocol a. 

A Delegor;ao brosileiro informou que o Plano Fer
roviario Federal preve a oquisi~ao de 367 loco
motivas diesel-eletricos nos pr6ximos quotro 
a nos. 

A Comissao Mista manifestou sua sotisfor;ao pelo 
desenvolvimento dos controtos firmados para a 
aquisir;ao de 110 locomotives e componentes es
panh6is destinados a Rede Ferrovi6ria Federal 
S.A., em valor superior a 100 milhoes de dolores. 
Esses equipomentos serao entregues nos pr6ximos 
dois onos e seu fornecimento foi acordado na II 
Reuniao da Comissao Mista. 

A Delegar;ao brasileiro informou a Delega~oo es
panhola do interesse do Rede Ferroviaria Federal 
em conhecer condi~oes de oferta de sistemas de 
fixa~oo elastica de trilhos. 

A Comissao Misto expressou, igualmente, satisfa
~ao pelas excelentes rela~oes entre a CVRD -
Companhia Vale do Rio Dote e a MACOSA - Ma· 
teriales y Construcciones S.A., decorrentes do 
contrato de aquisir;ao de locomotivas espanholas 
pela CVRD, assunto tambem tratado na II Reu
niao da Comissao Mista, esperando que tais rela
r;oes continuem e se ampliem no futuro. 

A Comissao Mista manifestou interesse em que 
as relar;oes economicas hispano-brasileiras, no que 
tange a transportes ferrovi6rios, continuem se 
desenvolvendo de modo satisfat6rio, como no 
passodo, para os novas programas de desenvol
vimento no setor. 

Setor Naval 

A Comissao Mista registrou, com agrado, os en
tendimentos entre a empresa Transroll e outros 
armadores brasileiros e a entidade espanhola 
Construnaves para aquisi~ao de navios Roll-on· 
rolrr.off. A SUNAMAM - Superintendencia Natio
nal de Marinha Mercante, dora prioridade a ana
lise dos estudos de viabilidade que vierem a ser 
opresentodos a esse respeito. Se oprovados tais 
estudos, as negociar;aes com a Construnaves se
roo prioritarios, a luz dos bons antecedentes. 

A Delegar;ao brasileira compreendeu as preocupa
r;oes manifestodas pela Delegar;ao espanhola e se 
comprometeu a examinar o assunto, do forma 
mais favoravel, resguardados os objetivos do po
litico de auto-suficiencia no produr;oo brasileira, 
estobelecidos pelo Plano Nacional do Alho. 

A Delegar;ao espanhola reiterou seu interesse em 
que as autoridades brasileiras concedam isen,.ao 
do recolhimento previa restitu[vel para forneci
mento, pela Espanha, de duos mil toneladas de 
frutas frescos, principalmente peras e uvos, ate 
fins de 1979. Solicitou tombem que essa isen,.ao 
seja ampliada para quatro mil toneladas anuais, 
a partir de 1980. 

A Delega,.ao brosileira, ap6s informor sabre o 
processo gradual de extin,.ao do recolhimento 
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previo restituivel, tomou nota do solicito~iio es
ponholo, a fim de encominh6-lo as outoridodes 
competentes. 

A Delego~iio brosileiro monifestou seu particular 
interesse em que a Espanho reinicie, no prozo 
mois breve possivel, as importo~oes de cornes 
suinos resfriodos e congelodos, de origem brosi
leiro, dodo a importancio do mercodo esponhol 
para o setor suinocultor nocionol. 

A Delego~iio esponholo tomou nota do interesse 
brosileiro e se comprometeu a tronsmiti-lo oos 
6rgiios esponh6is competentes. 

A Delego~ao brosileiro, no intuito de dinomizar 
o intercombio bilateral, ressoltou as possibilida
des de suprimento, pelo Esponho, de umo porte 
moior do demondo de importo~ao de fertilizontes, 
em particular de 6cido ortofosf6rico, ureio, sul
foto de omonio, sulfonitroto de omonio, super
fosfotos e cloreto de pot6ssio. 

A Delega~ao esponhola reiterou a importoncio 
de que se reveste o mercodo brosileiro para as 
exporto~oes de fertilizontes de seu pais. 

A Delego~ao brosileiro deixou tombem consigno
do seu interesse no oumento dos exporto~oes 
para o mercodo esponhol, olem dos itens trodi
cionois, dos seguintes produtos: omendoim em 
griios (HPS), fumo em bruto, oleos vegetois co
mestiveis, cordoolho de sisal e licor de cocou. 

A Delego~ao esponholo tomou nota do interesse 
monifestodo pelo Delego~ao brosileiro. 

Setor Agroindustrial 

A Delego~ao brosileiro monifestou interesse no 
participo~ao dos setores publico e privado da Es
panha, em associa~ao com grupos congimeres 
brosileiros, no produ~ao, controle de qualidade, 
tecnologia, marketing e exporta~ao de vinhos, bern 
como na engenharia de processo, produto e pro
du~ao de equipamentos destinados a agroindus
trio de pequeno e medio portes. 

A Delega~ao espanhola considerou de seu interes
se a manifesta~ao brasileira e se comprometeu a 
transmiti-la aos 6rgaos publicos e empresas pri
vadas espanholas. 
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Setor Financeiro 

A Comissao Misto registrou, com grande prazer, 
a conclusiio fovorcivel dos entendimentos entre 
as autoridodes de ambos os poises, com vistas a 
crio~ao de agancias do Banco do Brasil S.A. no 
Espanho e do instola~ao de agencias de boncos 
esponh6is no Brasil. 

Dentro do climo de intensifico~ao das relo~aes 
financeiro-industriais entre o Brasil e a Espanha, 
e recolhendo sugestoes formulodas durante a via
gem do Presidente do Governo esponhol ao Brasil, 
no mes de ogosto ultimo, a Comissao Misto ex
pressou suo satisfo~ao ante o interesse demons
trade por urn banco industrial esponhol no 
instalo~ao de urn banco de investimento, no 
Brasil. 

Setor Energetico 

A Comissao Misto reconheceu a conveniencio de 
que prossigam os entendimentos j6 iniciodos en
tre a SERCOBE e a CESP ou outros empresos, com 
vistas a porticipa~ao espanhola no fornecimento 
de equipamentos para usinos hidreletricos e a 
eventual identifica~ao de urn projeto especifico, 
previsto pela CESP, em relo~ao oo qual a SERCO
BE venho a opresentor uma proposta concreto. 

A Comissao Mista concordou em examinor a pos
sibilidade da constitui~ao de empresas mistos de 
minera~ao com o objetivo de assegurar o forne
cimento de produtos minerais de interesse para 
os dois poises. Com tal prop6sito, foi ocordado 
que os Ministerios de Minas e Energio do Brasil 
e de Industria e Energia da Espanha, otraves de 
seus 6rgaos competentes, estabele~am os conto
tos necessaries para identificar, tanto OS tipos 
de minerio, como as modalidades de ossocia~ao. 

A Delega~ao espanhola, conhecedora dos pianos 
brasileiros de expansao de sua industria extroti
vo de corvao, monifestou interesse em colaboror 
com suo experiencio no campo do prospec~ao, 
pesquiso e desenvolvimento desto substoncio mi
neral. A Delego~ao brasileiro acolheu favorovel
mente esto peti~ao e, em consequencio, focilitar6 
a Delego~ao esponholo a informo~ao necessaria, 
para que possom ser apresentodos propostos con
cretes de coopero~ao. 
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A Comissao Mista concordou em que devem ser 
efetuadas conversa~oes entre a empresa espa
nhola Dragados y Construcciones e a PETROBRAS 
para estudos da possibilidade de fornecimento, 
pela Espanha, de plataformas fixas para explora
~ao de petr61eo, cuja aquisi~ao esteja prevista 
pela PETROBRAS. 

A Comissao Mista viu com interesse os contatos 
que possam ser realizados entre empresas brasi
leiras e espanholas para o desenvolvimento da 
industria de equipamentos para prospec~ao, ex
plora~ao e produ~ao de petr61eo. 

II. subcomissiio cultural 

De acordo com o Artigo VII do Convenio Cultural 
de 25 de julho de 1960, reuniram-se conjuntamen
te as Delega~oes espanhola e brasileira, em Bra
silia, de 19 a 21 de setembro de 1979. 

Foram examinados os temas enunciados no Pro
jeto de Agenda apresentado pela Delega~ao bra
sileira, aos quais foram acrescentados, por su
gestao da Delega~ao espanhola, os pontos refe
rentes a Atividades Artisticas e Atividades S6cio
Culturais. Foi trasferido do Projeto de Agenda da 
Subcomissao de Coopera~ao Tecnica para a des
to Subcomissao o tema relativo a restaura~ao 
Artistica e Conserva~ao de Monumentos. A Co
missao Mista concordou no que segue: 

Convenio Cultural 

A Comissao Mista concordou em que o Convenio 
Cultural entre o Governo da Espanha e a. Repu
blica Federative do Brasil, de 25 de junho de 
1960, atualmente em vigor, podera ser substitui
do por urn novo acordo que melhor atenda as ne
cessidades atuais, incluindo campos nao contem
plados no existente. 

Com esse prop6sito, e com a maior brevidade 
possivel, as autoridades brasileiras enviarao urn 
Projeto de Convenio a ser examinado pelas auto
ridades espanholas, que podera formular as 
observa~oes oportunas, com base nos quais se 
procedera a negocia~ao de novo convenio, coso 
possivel durante o primeiro trimestre de 1980. 

Reconhecimento de Estudos e Titulos 

Ambos as Delega~oes fizeram exposi~Cio porme
norizada sobre os respectivos sistemas de estu-

dos e propuseram a constitui~ao de uma Comis
sao de Especiolistos destinodo o onolisor o tema 
da revalida~ao de titulos, diplomas e de estudos 
porciois e completos nos diferentes nfveis. Com 
esse objetivo, sera efetuodo, com antecedencia, 
o intercdmbio por via diplomatico de documento
~ao e informa~ao a mois pormenorizado possivel 
sobre os respectivos sistemas educocionais e a 
legislo~ao pertinente atuolizado. 

0 intercdmbio sera reolizodo com a moior brevi
dade possivel. 

A reuniao do Comissao de Especiolistos sera reali
zada tao logo haja sido estudado a documenta
~ao por ambos as Partes. A prop6sito, a Delego
~ao esponhola comunicou que nao poderia ser 
realizada antes do promulga~ao do novo lei es
ponhola de reformo universitario, esperada para 
o mes de janeiro de 1980, oo mois tordor. 

0 local e data do mencionoda Reuniao serao fi
xados oportunamente, por via diplom6tico, ten
do sido Madri o local proposto pelo Delega~ao 
esponhola. 

Bolsas e Estcigios de Curta Dura~iio 

A Delega~ao espanhola comunicou a existencia 
de: 

a) Bolsas especiais do Centro lbero-americo
no de coopera~ao para cursos de lingua 
e literature esponhola. 

b) Bolsas gerais para cursos universitarios 
completos, em nivel de p6s-groduo~ao, 
com a oferta onual de vagas a estudon
tes brasileiros. Em coda curso ocademico 
serao determinados as moterios priorita
rias e 0 numero de bolsas oferecidas. 

c) Auxilio para a realiza~ao de cursos de 
curta dura~ao, em casos especiais. 

d) Bolsos para professores brosileiros de es
panhol. 

e) Programa Especial para lbero-americonos, 
do Ministerio do Educo~ao, que consiste 
em facilitor o intercdmbio de especia
listos. 
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Ademais, foi informado que os estudantes brasi
leiros em Madri dispoem, para seu alojamento, 
ntio s6 do Coso do Brasil, mas tambem Colegio 
Mayor Nuestra Senora· de Guadalupe. 

A Delega~tio brasileira manifestou grande satis
fa~tio com o oferecimento de novas balsas para 
estudantes brasileiros e pela continua~tio do pro
grama de balsas para professores brasileiros de 
lingua espanhola. Assegurou, ademais, que se 
empenharia em intensificar, no medida de suas 
possibilidades, a oferta de balsas a estudantes 
espanh6is. 

Comunicou, igualmente, a possibilidade de con
cesstio de alojamento e custeio das despesas de
correntes dos cursos mencionados no item e. 

Expressou ainda o desejo de receber, por interme
dio do Embaixada do Espanha, listas de cursos de 
especializa~ao para os quais poderiam ser con
cedidas balsas, assim como listas de interesses 
do Espanha no Brasil, nessa materia. 

As duos Delega~oes manifestaram comum desejo 
e interesse no intensifica~ao de auxilio para est6-
gios de curta dura~ao. 

lntercambio de Professores e lnforma~oes 

A Comissao Mista recomendou o estabelecimento 
de urn Programa de lntercambio de Professores, 
de nfvel universitario, e de lnforma~ao entre as 
Universidades do Brasil e do Espanha. Como me
dido inicial, ficou estabelecido urn intercambio de 
professores, em areas a serem determinadas e 
condi~oes financeiras estipuladas para coda coso. 
A Delega~ao brasileira expressou o desejo de co
nhecer os metodos de ensino de lingua e cl.lltura 
para estrangeiros, adotados no Centro lbero
americano de Coopera~ao e outras entidades, 
assim como a possibilidade de enviar urn grupo 
de professores para a aprendizagem de sua tec
nica. 

A Delega~ao espanhola manifestou a disposi~ao 
de organizer urn curso dessa natureza para os 
professores brasileiros. 

Para a prepara~ao desse curso, a Delega~ao es
panhola estimaria receber, com a maior urgen
cia, questionario pelo qual a Delega~ao brasileira 
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indicaria os aspectos tecnicos de maior interes
se no ensino do lingua e cultura espanhola. 

Concordou-se, ainda, em se conceder todas as fa
cilidades possfveis aos contatos entre as univer
sidades dos dois poises, com vistas a eventual 
coopera~ao interuniversit6ria, em modalidades a 
serem decididas. 

Com referencia ao intercambio de informa~oes, 
que incluiria livros, teses e publica~oes, a Comis
sao Mista determinou sua incrementa~ao, com 
ampla concessiio de facilidades para que possa 
ser concretizada. 

Leitorados 

A Comissao Mista recomendou o incremento dos 
leitorados, ficando asseguradas amplas facilida
des para sua cria~ao e funcionamento. 

Uvros e Co-Edi~oes 

A Delega~ao brasileira informou sabre as ativi
dades do lnstituto Nacional do Livro brasileiro e 
a remessa regular de publica~oes a Biblioteco 
Nacional de Madrid, tendo a Delega~ao espanhola 
acolhido tal remessa com satisfa~ao. 

Do mesma forma, a Parte brasileira expressou 
sua satisfa~ao com a remessa de tres mil livros 
enviados pelo lnstituto Nacional do livro espa
nhol, que serao distribuidos pela Embaixada da 
Espanha, em diversos lotes, ap6s a exposi~ao no 
Universidade de Brasilia. 

A Delega~tio espanhola informou sabre o crescen
te interesse pela literature brasileira no Espanha 
e o constante aumento de tradu~oes para o espa
nhol de obras brasileiras. 

A Comissao Mista se esfor~ar6 em estimular as 
co-edi~oes de livros. 

Televisio Educativa e Cultural 

Ambos as Delega~oes manifestaram a inten~ao 
de intensificar o intercambio de programas e es
tudariio a possibilidade de realizer co-produ~oes 
de programas educativos. 
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Cinema 

A Comissao Mista considerou a convemenc1a do 
revisao do Convenio Cinematogr6fico de 1963 e 
estimou que, antes de proceder a mesma, seria 
oportuno incrementar as atividades de co-produ
~ao cinematogr6fica. 

A Comissao Mista manifestou interesse no possi
bilidade de intercombio de peliculas entre as ci
nematecas dos dois poises e no celebra~ao de 
Semones Cinematogr6ficas. 

A Delega~ao espanhola informou sobre sua parti
cipa~ao no proximo "Festival lnternacional de Ci
nema", em Sao Paulo, com o envio de tres filmes. 

Por sua vez, convidou a Delega~ao brasileira a 
participar do Festival lbero-americano de Cinema 
de Muelva, a ser realizado de 3 a 9 de dezem
bro do ano em curso. 

Atividades Artisticas 

A Delega~iio espanhola informou sobre a partici
pa~ao do Espanha no proxima Bienal de Sao 
Paulo. 

Atividades Socio-culturais 

A Delega~ao espanhola apresentou o tema do in
tercombio de jovens, com vistas a fixer, inicial
mente, a visita de dois especialistas, com o obje
tivo de conhecer a realidade dos jovens e esta
belecer o programa de intercombio. 

No que diz respeito ao desenvolvimento comuni
tario, a Comissao Mista demonstrou grande in
teresse pela anima~ao socio-cultural, nos cida
des e no campo, e concordaram quanta a conve
niencia do envio de especialistas dos dois poises 
para o intercombio de- experiencia e documen
ta~ao. 

Restaura~iio Artistica e Conserva~iio de 
Monumentos 

A Comissao Mista concordou fosse dado infcio a 
um programa de coopera~ao no campo do restau
ra~ao artistica e conserva~ao de monumentos, 
com o envio, pela Parte espanhola, de um ou dois 
especialistas, com a maior brevidade possivel, 
para ministrar a brasileiros cursos de forma~ao 
no materia. Todas as despesas de permanencia 
dos especialistas espanhois no Brasil seriam 
custeadas pelo Governo brasileiro. 

A Comissao Mista acertou intensificar o intercom- 111. 
bio no campo das artes plasticas, musica, teatro 

subcomissao de coopera~ao 
cientifica e tecnica e outras atividades artfsticas. 

A Delega~ao espanhola reiterou o interesse, ja 
manifestado por ocasiao do I Reuniiio do Comis
sao Mista, em 1973, no possibilidade de realizer 
a exposi~ao Portinari (temas do Quixote acom
panhados de poemas de Carlos Drummond de An
drade). Tambem veria com interesse a celebra
~ao de uma exposi~ao de monografias sobre Bra
silia e de outre com monografias e documenta
~ao sabre as Bienais de Sao Paulo e sua reper
cussao no arte contemporonea. 

A Delega~iio brasileira acolheu com grande sa
tisfa~ao as propostas esponholas e procurara ta
mar as medidas necessaries para a concretiza~ao 
dos referidos projetos. 

A Comissao Mista considerou conveniente o inter
combio de especialistas em materia de atividades 
teatrais. 

A Comissao Mista aprovou a agenda de trabalho 
do Subcomissao de Coopera~iio Cientffica e Tec
nica, decidindo ainda acrescentar ao temario 
aprovado os seguintes itens: acordo entre o SNAP 
- Secretaria Nacional de Produ~ao Agropecuaria 
e o IRYDA - lnstituto National de Reforma y 
Desarrollo Agrario e Previdencia Social. As Dele
ga~oes concordaram ainda em transferir para o 
ombito do Subcomissao de Coopera~ao Cultural 
o subitem: "Exame das possibilidades de Coope
ra~oo em materia de restaura~oo artistica e de 
monumentos". 

COOPERAtAO CIENTlFICA 

Os representantes do CNPq - Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Cientffico e Tecnologico do 
Brasil e do CSIC - Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas do Espanha redigiram um tex
to de Ajuste Complementar ao Convenio Basico 

157 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

de Coopera~oo Tecnica e ao Acordo Cultural en
tre os dais poises, o qual contempla a Coopera
~oo Cientifica e Tecnol6gica entre as citadas ins
titui~oes. 

A Comissao Mista decidiu incluir o referido tex
to como anexo a presente Ata (Anexo n.0 Ill). 

COOPERA~O nCNICA 

Acordo DNOCS-IRYDA 

A Delega~ao espanhola afirmou que o anteproje
to de Acordo DNOCS - Departamento Nocional de 
Obras Contra as Secas - IRYDA e no reolidade 
urn novo texto que recolhe a experiencio odqui
rida, busca asseguror a continuidade do coope
ra~ao que vern sendo prestodo pelo IRYDA oo 
DNOCS e confere urn nivel tecnol6gico mois ele
vado aquela Coopero~oo. 

Ambos as delega~oes expressorom interesse de 
que o novo acordo seja concluido com a brevido
de possivel, a fim de que nao se produzo solu
~00 de continuidade no coopero~ao entre o IRYDA 
e o DNOCS. 

A Delega~oo brasileiro informou que o projeto 
est6 em fase final de oprovo~ao e que a decisiio 
sera comunicada ao Governo esponhol por via 
diplomatica. 

A Comissao Misto recomendou a conveniencia de 
que o novo Acordo possa ser celebrado no mais 
breve prazo possivel, uma vez que o Acordo atual
mente em vigor expira no dia 23 de outubro de 
1979. 

Acordos SUDENE-IRYDA e CODEVASF-IRYDA 

A Delego~oo brasileira reiterou o interesse no 
coopera~ao espanholo a ser prestoda pelo IRYDA 
a CODEVASF - Companhio de Desenvolvimento 
do Vale do Sao Francisco, esclorecendo que fato· 
res de ordem administrotivo dificultorom o exo· 
me do projeto correspondente pelos orgonismos 
competentes brosileiros. Espero-se chegor a umo 
defini~oo sabre o mencionodo projeto com a bre
vidade possivel. 

Quanta oo projeto SUDENE - Superintendencio 
do Desenvolvimento do Nordeste - IRYDA, j6 
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negociodo em nivel tecnico pelos duos institui· 
~oes, a Delego~ao brosileira escloreceu que se 
encontro em fose preliminor de exome pelas outo
ridodes competentes. 

Coopera~io SNAP-IRYDA 

A Delego~ao brosileiro mencionou a inten~ao do 
SNAP de receber coopero~ao do IRYDA no cam
po do desenvolvimento de sistemas de irriga~ao 
e drenogem. 

A Delego~ao esponholo ocolheu com interesse 
esso monifesto~iio, tendo ambos as Delego~oes 
expressodo a inten~ao de formolizor a coopera
~ao mencionodo. 

Os termos de referencio de umo possivel coope
ro~ao SNAP-IRYDA serao comunicodos oo Gover
no esponhol por via diplomatico. 

EMBRAPA e EMBRATER 

A Delego~iio brosileiro expressou a inten~ao de 
que a EMBRAPA - Empreso Brosileiro de Pesqui
sos Agropecuarios recebo coopero~ao esponholo 
no area do pesquiso Agropecuario e propos a ida 
de missao explorot6rio doquelo empreso a Espo
nho. Esso missao terio por objetivo verificor a 
possibilidode de se estobelecer coopero~ao no
quelo area com a entidode tecnico esponholo 
competente; coso venho a se concretizor, esso 
coopero~ao poderio ser formolizodo otroves do 
ossinoturo de Ajuste Complementor oo Acordo 
Basico de Coopero~ao Tecnica. 

Ao informor que serio o INIA - Institute Nacio· 
nal de Investigaciones Agrarias a entidade espa· 
nholo competente para prestor a EMBRAPA a 
coopero~ao solicitodo, a Delego~ao esponholo mo
nifestou a disposi~ao de ocolher a missoo em 
datos a serem oportunomente estobelecidas pelos 
outoridodes competentes e expressou interesse 
no negocio~ao do Ajuste. 

Sabre esse ossunto, ambos as Delego~oes concor
dorom em que a coopero~ao com a EMBRAPA de
veria ser mutuomente benefico tendo em vista o 
nivel tecnol6gico otingido pelos pesquisos desen
volvidos pelo empreso brasileiro. 

A Delega~ao brosileiro informou que outras ins
titui~oes brosileiros, como o ITAl - lnstituto Tee-
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nologico de Alimentos, poderiam estabelecer vln
culos de coopera~ao com entidades espanholas 
equivalentes, o que foi favoravelmente acolhido 
pela Delega~Cio espanhola. 

A Delega~ao espanhola ofereceu a possibilidadr: 
de colaborar com a EMBRATER atraves do orga
nismo espanhol correspondente, que e o SEA 
Servicio de Extesion Agraria. 

Laboratorio Nacional de Referincia Animal 

A Delega~Cio brasileira agradeceu a coopera~Cio 
que ja vern sendo prestada pela Espanha na area 
do controle do peste suina africana e manifes
tou o desejo de receber coopera~Cio espanhola 
para a implanta~Cio do laboratorio Nacional de 
Referencia Animal. Essa coopera~Cio se concen
traria no controle do doen~a infecciosa animal 
mencionada e tomaria a forma de estagios t6c
nicos de curta dura~Cio (tres meses) de peritos 
brasileiros no Espanha. 

Ambos as delega~oes concordaram em examinar 
0 intercdmbio de tecnicos com vistas a analise 
do estabelecimento de zonas livres de peste sui
no africana, seja atraves do envio de tecnicos 
brasileiros a Espanha para o estudo desse proble
ma, seja mediante a vinda ao Brasil de tecnicos 
espanhois com a mesma finalidade. 

A Delega~Cio espanhola tomou nota do pedido e 
prometeu examinar o projeto a ser apresentadc 
sobre o assunto pelo Governo Brasileiro. 

Foma~io Profissional 

A Delega~Cio brasileira reiterou o interesse de 
implementa~Cio dos anteprojetos na area de pes
co aprovados pela I Reunioo do Comissao Mista 
(1974) e formulou pedido de coopera~Cio tecnica 
no area do forma~Cio profissional em favor do 
SENAC - Servi~o Nacional de Aprendizagem Co
mercia( e do SENAI - Servi~o Nacional de Apren
dizagem Industrial. 

Como resultodo das conversa~oes mantidas em 
maio de 1979, por ocasiao da visita ao Brasil 
de uma Delega~Cio espanhola, e em atendimento 
aos pedidos formulados pela SUDEPE - Superin
tendencia do Desenvolvimento do Pesca, SENAC 
e SENAI, a Delega~Cio espanhola elaborou urn Pro
jeto de Acordo Complementar que preve quatro 

programas de coopera~Cio tecnica com as insti
tui~oes brasileiras mencionadas e o Ministerio do 
Trabalho do Brasil. 

A Delega~Cio espanhola deu explica~Cio sobre o 
referido Projeto de Ajuste Complementar que 
preve o envio ao Brasil de 19 (dezenove) peritos 
espanh6is que permaneceroo no Pais por urn pe
riodo de tempo global totalizando duzentos e trin
ta e tres homens-mes dish'ibuidos no periodo 
1980-1982. 0 texto inclui tambem a concessao ile 
trinta e oito (38) bolsas para o aperfei~oamento 
no Espanha dos peritos brasileiros de contrapar
tida aos tecnicos espanh6is, bern como de 45 
(quarenta e cinco) bolsas para o aperfei~oamen
to tecnico e metodol6gico de instrutores do 
SENAI. 

A Delega~Cio espanhola ressaltou que o Ministe.. 
rio do Trabalho da Espanha, executor do coope
ra~Cio em causa, pode manter apenas urn Ajuste 
com coda Pais, embora esse Ajuste possa incluir 
varios programas que se desenvolvam de manei
ra independente e com grande flexibilidade, per
mitindo uma adapta~Cio permanente as necessi
dades de coda momento. A Delega~Cio espanhola 
informou que essa coopera~Cio nao preve contra
partido das institui~oes brasileiras interessadas. 

A Delega~Cio espanhola observou ainda que a coo
pera~iio prevista poderia iniciar-se em 1980, des
de que ambos as Delega~oes consigam acelerar 
os trdmites de aprova~iio do Ajuste de maneira 
que ele possa ser submetido ao Conselho de Mi
nistros da Espanha ate o final do corrente ano. 
Em coso contrario, o Ajuste noo podera entrar 
em vigor antes de 1981. 

Com respeito ao texto do Projeto de Ajuste Com
plementar proposto pela Parte espanhola, a De
lega~Cio brasileira informou que o mesmo sera 
examinado pelo Governo brasileiro, devendo uma 
resposta sobre o assunto ser dada por via diplo
matica. 

A Delega~ao espanhola entregou a Delega~Cio bra
sileiro o texto do Projeto de Aj.uste Complemen
tar e o protocolo anexo para sua tramita~Cio. 

As Delega~oes concordaram em incluir como ane
xo a presente Ata o referido texto do Projeto de 
Acordo Complementar e seu Protocolo (Anexo IV). 
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Cooper~iio em Recursos Minerais 

A Comissao Mista concordou em ampliar a coo
pera~ao no area de recursos minerais entre os 
dais poises, tendo sido tornado nota do desejo 
conjunto de levar a efeito esta coopera~ao. 

A Comissao Mista tomou nota dos cantatas ofi
ciosos estabelecidos desde 1977 sabre o assunto 
e das conversa~oes informais mantidas entre 
membros das duas Delega~oes por ocasiao da rea
liza~ao do presente encontro. 

A Comissao Mista tomou conhecimento de que, 
a nivel tecnico, foi elaborado anteprojeto de con
venia, de natureza ampla, no campo da coope
ra~ao no area de recursos minerais, tendo deci
dido inclui-lo como Anexo a presente Ata (Ane
xo V). 

A Delega~ao brasileira informou que manifestara 
sua opiniao sabre o referido texto pela via diplo
matica, no mais breve prazo possivel, com vistas 
a se obter uma coopera~ao agil e eficaz entre 
os dais poises nos setores de Minas e Geologia. 

Coopera~iio em Materia de Administra~iio de 
Saude Previdencicirla e Hospitalar 

A Delega~ao brasileira expressou o interesse em 
cooperar com a Espanha mediante intercambio 
de informa~oes e a prepara~ao de especialistas 
em materia de Administra~ao de Saude Previden-

160 

ciaria e Hospitalar com vistas a transmissao 
reciproca das experiencias dos dais poises no 
assunto. 

A Delega~ao espanhola acolheu com interesse o 
desejo do Parte brasileira e informou que ira 
transmiti-lo as autoridades espanholas compe
tentes. 

A Comissao Mista concordou em que esta ma
teria podera ensejar, no futuro, coopera~ao mais 
intensa entre o Brasil e a Espanha. 

Previdencia Social 

As delega~oes trocaram informa~oes amplas sa
bre os contactos mantidos recentemente por re
presentantes dos Ministerios do Previdencia e 
Assistencia Social e das Rela~oes Exteriores do 
Brasil com representantes do Embaixada do Es
panha com respeito a proxima assinatura do 
Protocolo Adicional do Convenio de Previdencia 
Social hispano-brasileiro de 25 de abril de 1969. 

A Parte espanhola informou sabre o seu desejo 
de realizar no futuro uma troca de notas sabre 
assistencia medica. 

A presente Ata Final foi assinada em Brasilia, em 
dais exemplares igualmente autenticos, nos lin
guas portuguese e espanhola, aos 21 dias do mes 
de setembro de 1979. 
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chanceler brasileiro abre 
a xxx1v sessao da 

assembleia-geral da onu 
Discurso do Ministro de Estodo das Rela~iies 
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, ao abrir o debate 
geral da XXXIV Sessiio da Assembleia-Geral da 
Organiza~iio das Na~iies Unidas, em Nova York, em 
24 de setembro de 1979. 

Senhor Presidente, 

Ao abrir o debate gerol, tenho o honra e o sin
cera prazer de apresentar a Vossa Excelencia as 
primeiras expressoes de congratula~oes por suo 
elei~ao para o cargo de Presidente do Trigesima
quarta Sessao do Assembleia-GeraL Vossa Exce
lencia conta com o apoio do comunidade interna
tional aqui representada gra~as ao apre~o que 
temos por seu pais e por suas pr6prias qualifica
~oes pessoais, que conhecemos e admiramos. 

A incessante dedica~ao de Vossa Excelencia aos 
principios do soberania e autodetermina~Cio e a 
not6vel contribui~Cio que prestou aos esfor~os 

pela paz e independencia distinguiram sua atua
~ao, nos ultimos anos, como Presidente do Comi
te Especial sobre a aplica~ao do Declara~ao re
lative a concessao do independencia aos poises 
e povos coloniais. 

Vossa Excelencia bern conhece os significativos 
vinculos que existem entre as na~oes africanas 
e o BrasiL Beneficiaries de uma mesma heran~a 
em muitos campos e parceiros de aspira~oes b6-
sicas, temos buscado expandir nossos la~os, de 
modo a formar uma rede de coopera~iio mutua, 
que j6 abrange ampla gama de atividades. E com 

particular agrado que me refiro, nesse contexto, 
a iminente instalo~ao do Embaixado do Brasil em 
Dar-Es-Salaam. Estabelece-se, assim, urn canal di
plom6tico direto com uma das mais importantes 
capitais do Africa. 

Antes de prosseguir, desejo expressor, Senhor 
Presidente, o prazer do meu Governo com o modo 
extremamente capaz e produtivo, pelo qual o 
Doutor lndalecio lievano Aguirre - urn ilustre 
sul-americano e representante do Colombia, pais 
com que o Brasil montem fraternal amizade -, 
conduziu os trabalhos do XXXIII Sessao. 

Por muitos anos e de variodos maneiros, Senhor 
Presidente, tenho estado associado com o labor 
e o desenvolvimento desta Organiza~ao e pude 
testemunhar sua transforma~Cio num foro verda
deiramente universaL E. portanto, com satisfa~ao 
que acolho urn novo Estado-Membro - urn pais 
do America Latina - Santa Lucia, cujos represen
tantes desejo saudar, no expectative de que coo
peraremos, de modo frutifero, nesta Organiza~ao. 

Senhor Presidente, 

Ao assumir o Governo em 15 de mar~o ultimo, 
o Presidente Joao Figueiredo reafirmou que a po-

161 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

litica externa do Brasil busca realizer os nobres 
ideais do paz, justi~a e coopera~ao internacional 
para o desenvolvimento. Nos proximo~ anos. 
perseveraremos no desbravamento de novos ca
minhos para o entendimento e a coopera~ao com 
na~oes de todos os quadrantes do mundo. Nessa 
tarefa, faremos uso da tradicional capacidad~ 
brasileira de dialogo amistoso e do nosso senti
do de dignidade nocional. 

Ao olharmos para o futuro, parece-me apropria
do reafirmar o compromisso do Brasil com os 
principios da independincia nacional, igualdade 
soberana dos Estados, autodetermina~io dos po
vos, e nio-interferincia nos assuntos infernos e 
externos dos Estados, assim como nosso apoio a 
solu~io pacifica das controversias intemacionais, 
como detennina a Carta das Na~ies Unidas. 0 
Brasil continuara a trabalhar pelo fortalecimento 
das Na~ies Unidas na manuten~io da paz e da 
seguran~a internaciona15, na cooperasio para o 
desenvolvimento e na promo~io do respeito aos 
direitos da pessoa humana e as liberdades fun
damentais, sem destin~io de ra~a, sexo, lingua 
ou religiio. 

Senhor Presidente, 

Para o Governo brasileiro, e motivo de satisfa~oo 
que as rela~oes com os nossos vizinhos imediatos 
- as na~oes irmiis da America Latina - estejam 
coda vez mais permeadas por tendencies positi
ves. Sopram ventos de mudan~a na America La
tina. Os poises da regiiio estiio conscientes do 
necessidade de dar novas dimensoes a seus la~os 
hist6ricos, atraves da intensifica~oo de suas con
suites politicos, do estabelecimento de novos e 
dinamicos la~os culturais e do aumento substan
cial de suas rela~oes economicas e comerciais. 
Embora conservando seus tra~os e peculiaridades, 
os poises da America Latina se aproximam coda 
vez mais. Com a expansoo do campo de enten
dimentos, sera necessaria acordar novas formes 
de a~iio conjunta. Por sua parte, o Brasil esta 
pronto a cooperor e e nosso interesse que a paz 
e o descontroimento prevole~om em nossa regioo 
e que os poises da America Latino possam en
frentar, ombro a ombro, a luta comum pelo de
senvolvimento. Com esse objetivo desejomos tra
b:~lhor com outras no~oes de todos as partes da 
America Latino. 

Com os seus vizinhos de Leste, - as no~oes do 
Africa - o Brasil se sente especialmente ligado. 
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Os vinculos que pudemos desenvolver atraves dos 
onos refletem nao apenas a proximidade geogrO
fica, mas tambem as profundos ofinidades entre 
os nossos povos. Juntos, identificamos nosso in
teresse pela cria~ao de novos podroes de coope
ro~ao economica e tecnica pelo estabelecimento 
de novos fluxos de bens e servi~os. Juntos bus
comas solu~oes comuns, em nossos esfor~os para 
superar os desofios do desenvolvimento e do in
dependencia, numa base de confian~a e respeito 
mutuo. 

Fomos porticulormente sensiveis ao profunda so
frimento do povo de Angola com o inesperado 
desoparecimento do Presidente Agostinho Neto, 
ha duos semanas. Para seu povo, Agostinho Neto 
foi o guio na luto pelo independencia e pelo cons
tru~ao nocionol e um lider africano cujas quali
dades pessoais grongearom respeito e alto apre
~o. Em meu pais ele era visto tambem como um 
dos poetas contemporaneos mais significativos 
de nossa lingua comum. Suo morte ocorreu antes 
que pudesse ser alcon~ado o objetivo de uma 
Africa inteiramente livre do domina~ao politico
economico e do injusti~o racial. Mas, como ele 
mesmo diria, a luta continua, pela autodetermi
na~ao e pelo independencio do Zimbabwe e da 
Nomi,bio e pela elimino~ao do aporteismo. 

Com as no~oes do Oriente Medio, o Brasil forjou 
firmes lo~os de omizode, entendimento e coope
ra~ao. Encoramos com crescente preocupa~ao os 
problemas que afligem aquelo parte do mundo. 
Durante o ultimo ano, muito evoluiu a situa~ao 
do Oriente Medio. Serio, porem excessivamente 
otimista afirmar que as perspectivas de paz -
de uma paz justa, durodoura e obrangente - sao 
hoje, de algumo forma, melhores do que um ano 
atras. 

Apesar disso, alguns Estados ainda reluta!" em 
aceitar as mudan~as que devem ser reabzadas 
para que uma verdadeira paz possa ser alcan
~ada. Alguns ins1stem em fechar os olhos ao fa
to bcisico de que nio havera paz na area ate 
que todos os territorios tomados pela for~a se
iam desocupados e ate que os direitos do povo 
palestine - seus inegciveis direitos a autodeter
mina~io, independincia e soberania na Palestina, 
de acordo com a Carta das Na~oes Unidas - se
iam devidamente reconhecidos e implementados. 
Nio se pode prever, igualmente, ixito real em 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

negoc1a§oes de paz sem a participa§io da Org• 
niza§io da Liberta~io da Palestina, que e um dos 
atores relevantes do quadro politico da regiio. 

Acreditamos que todos os Estados do regiao tern 
direito de existir dentro de fronteiras reconheci
das. Esse direito implica, no verdade, o reconhe
cimento do direito de viver em paz de todos os 
povos do regiao, inclusive os que, sem lor, mais 
tern sofrido. Nao mais se podem tolerar de!on
gas no ado~ao de medidas efetivas, com vistas a 
urn futuro de born entendimento, paz e justi~o 
no Oriente Medio. ~ esperan~o do Governo bro
sileiro que a presente sessao do Assembleio-Geral 
dos Na~aes Unidas possa crior condi~oes diplo
m6ticos para que surjo uma nova situo~ao poli
tico, em beneficia de todos. 

Senhor Presidente, 

A economia mundiol preparo-se para ingressor no 
decodo dos 80 em condi~oes morcodo por incer
tezas generalizados. Depois de mais de vinte onos 
de intensos negocio~oes para a reformula~ao dos 
relo~oes entre o Norte lndustriolizado e o Sui 
em desenvolvimento, os resultados olcon~odos 
nao foram olem do reconhecimento te6rico dos 
situa~oes de desiquilfbrio e do necessidade de 
reve-los. 

~ ineg6vel que as medidas pr6ticos para a cor
re~ao dos fatores de desiquilfbrio economico se 
limitaram, essencialmente, a convoca~ao de con
ferencias internocionais, ou a crio~ao de orgo
nismos multilaterais mois voltados para o deba
te dos problemas do que para sua negocia~ao e 
solu~ao. 

A institucionaliza~ao do Conferencia sobre Co
mercia e Desenvolvimento, a UNCTAD, e OS des
dobramentos de seus trabalhos ao Iongo de cin
co reunioes de alto nivel; o estabelecimento cfa 
Organiza~fio das Na~oes Unidos para o Desenvol
vimento Industrial; a adi~ao ao texto do Acordo 
de Tarifas e Comercio, o GATT, de urn capitulo 
sobre os problemas de comercio das na~oes me
nos desenvolvidas; numerosas sessoes desta 
Assembleia-Geral, e dezenas de reunifies e confe
rencios sobre os mais variados temas; o lon~o
mento de duos "Decodos do Desenvolvimento", 
a chamada Conferencia Norte-Sui de Paris; todo 
este imenso esfor~o nao chegou a modificor o 

panorama de injusti~o e ossimetrio que corocte
rizo too profundomente o relocionomento Norte
Sui. 

A not6vel prosperidode do economia ocidental no 
p6s-guerra se ve hoje amea~ada por numerosas 
dificuldades. Mudou a propria essencia do pro
blema economico vivido pelas grandes na~oes de
senvolvidas: se antes, no fase de crescimento 
ocelerado, o problema era o de minimizar os ele
mentos de instabilidade num contexto de expon
sao sustentado, agora trata-se apenas de evitor 
que o sistema internacional chegue a pontos into
ler6veis de instabilidode. 

Neste momento, ocorre uma preocupante desoce
lera~ao do comercio internacional: seu volume, 
que ate 1973, cresceu a media de 9%, exponde
se agora a menos de 5% ao ano. A contra~ao 
dos espa~os economicos prenuncio 0 agravomen
to das tendencias protecionistas, e introduz urn 
inquietante elemento de fric~ao numa economia 
coda vez mais interdependente e internacionali
zada. 

Viio-se estabelecendo no campo comercial, com 
crescente nitidez, linhas de clivagem entre o Nor
te, crescentemente integrado, e o Sui, onde pai
ses como o Brasil veem sua participa§io nas ex
porta~ies internationals ficar muito aquem da 
contribui~iio por eles oferecida a prospericlacle 
mundial Essa contribui~io se configura niio so 
pela compra de bens e servi~os, mas tambem 
pela imtporta~iio, adequadamente remunerada, 
de insumos tecnologicos e recursos financeiros, 
sob a forma de investimentos diretos e de capi
tais de emprestimo. 

As pr6prias dificuldades do conjuntura tern, po
radoxalmente, servido de estimulo a integra~ao 
entre as economias altamente industriolizados. 
Terminada mois uma ambiciosa rodada de ne
gocia~oes no GATT, verificamos que seus resul
tados beneficiaram, sobretudo, 0 comercio de bens 
sofisticados entre as na~oes altamente industria
lizadas. No hemisferio Norte, liberaliza-se o co
mercia reciproco, e sao adotodas solu~oes cons
trutivas que propiciom o moior entrela~omento 
dos respectivos setores industriais, com acresci
da coopera~ao tecnol6gico e financeira, e redo
bradas trocas de investimentos diretos. 
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Aumenta, por outro lado, a aproxima~ao entre 
o mundo industrializado e as na~Oes que passa
ram a contar com elevada disponibilidade de re
cursos financeiros, em decorrencia do valoriza
~ao nos pre~os do petr61eo. 

Tais fatos sao positivos para a economic mun
dial e, nesta medida, merecem simpatia e apoio. 
Do ponto de vista do interesse especifico das na
~oes em desenvolvimento como o Brasil, entre
tanto, o panorama das rela~oes comerciais com 
o mundo desenvolvido suscita preocupa~ao. 0 que 
est6 ocorrendo nao e a demoli~ao das estruturas 
protecionistas, mas sua evolu~ao para novas for
mas e modalidades, por vezes mais sutis, mas 
nunca menos eficazes. 

Longe de desfazer-se, o protecionismo muda de 
face, moderniza-se; atinge com impacto redobra
do precisamente as na~oes que, devido a croni
ca tendencia aos desequilibrios externos - impo
si~Cio inevitovel de seu esfor~o de desenvolvi
mento -, mais necessitam de acesso aos grandes 
mercados mundiais. 

~ precisa evitar que as preocupa~oes com aspec
tos prementes das dificuldades economicas -
como os problemas do infla~ao no mundo de
senvolvido e a questoo da eleva~Cio nos pre~os 
do petr61eo - releguem ao segundo plano a pro
blem6tica mais ampla, da luta pela supera~Cio 
do estrutura do subdesenvolvimento. A industria
liza~Cio dos poises em desenvolvimento est6 sen
do dificultada no momenta em que come~a a dar 
frutos seus esfor~os, e quando mais podem con
tribuir a economia international tambem como 
fornecedores, crescentemente competitivos, de 
produtos manufaturados. Talvez pior do que o 
protecionismo as abertas, consubstanciado em 
barreiras comerciais contra as vendas desses poi
ses, seja a omissoo implicita no abandono dos 
problemas do relacionamento entre o Norte e o 
Sui, que se evidenciou, por exemplo, quando da 
recente reuniao de cupula de T6quio. 

Recentemente, o Presidente Figueiredo, em dis
curso pronunciado por ocasiao do lan~amento, 
pelo Governo e empresariado brasileiro, de urn 
redobrado esfor~o de exporta~Cio, afirmou o se
guinte: 
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"A nossos parceiros industrializados, declaramos 
nossa disposi~Cio para o dialogo e o entendimen
ro, e nossa rejei~ao a qualquer atitude gratuita 
de confronta~ao. Desejamos chegar, juntos, a so
lu~oes est6veis e construtivas. Por meio delas, 
contamos afastar o espectro do protecionismo 
hoje agu~ado pelas dificuldades generalizadas. E 
abrir espa~os coda vez mais amplos ao comercio 
e a coopera~ao internacional". 

~ ne~se espirito que nos dirigimos a nossos ami
gas do mundo desenvolvido. 0 Brasil favorece a 
retomada do dialogo Norte-Sui, mediante novo e 
revigorado esfor~o de negocia~ao efetiva com vis
tas a remodelar o relacionamento entre o mun
do desenvolvido e as na~oes em desenvolvimento. 
Nesse contexto, veremos a que resultados prati
cos chegar6 a Assembleia Especial de 1980. 

Senhor Presidente, 

Confiamos que o mundo em desenvolvimento s• 
berci manter sua solidariedade fundamental pe
rante as na~oes altamente industrializadas. Mas 
o mundo em desenvolvimento niio pode ter sua 
unidade c:alc:ada exc:lusivamente na c:oinc:idinc:ia 
de interesses em face das na~oes desenvolvidas. 
Essa un1dade prec:isa expressar um sentido efe
tivo de entendhr~nto e c:oopera~iio. Para ser 
autentic:a, a solidariedade do mundo em desen
volvimento deve estender-se c:resc:entemente a 
a~iio c:onc:reta. ReRro-m.e aqui espec:ialm.ente a 
atual c:rise energetic:a. Devem ser estabelec:idas 
novas formas de c:oopera~iio c:omerc:ial entre os 
paises em desenvolvimento. Devem aumentar, em 
bases de mutual1dades, os fluxos ec:onomic:os e 
financ:eiros diretos entre paises em desenvolvi
mento, a fim de que niio se introduzam, em c:a
rciter duradouro, situa~oes de agudo desequili
brio no Terc:eiro Mundo. Com esse fim, devem 
urgentemente os paises em desenvolv!mento man
ter entre si todos as c:onsultas que se fa~am ne
c:esscirias, Inclusive para preparar o dicilogo que 
deveriio manter com os paises industrializados. 

De sua parte, o Brasil vem-se empenhando em 
intenso esfor~o de ampliar seu intercombio e 
suas rela~oes de coopera~ao com outros poises 
em desenvolvimento. Temos partilhado, ao maxi
mo de nossas possibilidades, o acervo de expe
riencias de que dispomos como pais tropical e 
de nivel relativamente elevado e diversificado de 
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industrializa~oo. Nosso intercambio com as no
toes do America Latino, Africa e Asia, que, no 
decodo de sessento, respondio par 9% de nossos 
exporta~oes e cerca de 23% de nossos compras, 
representa, hoje, 25% de nossas vendas e mais 
de 40% de nossos importatoes. Mais de urn bi
lhao de dolores foram destinodos pelo Governo 
brasileiro, nos ultimos onos, a abertura de li
nhas de credito em favor de outras notoes em 
desenvolvimento. Prestamos coopera~oo tecnica, 
embora ainda modesto, a quatro dezenas de poi
ses do America Latino e Africa, e temos, hoje 
cerca de 15 mil estudantes estrangeiros em insti
tuitoes tecnicas e universitarios brasileiras. 

No area das fontes renovaveis de energio, esta
mos abrindo urn campo inteiramente novo a coo
peratfio. Gratas a vultosos investimentos para a 
produtfio de alcool combustive!, e para o desen
volvimento do tecnologia de seu usa, pode o Bra
sil tornar-se o fulcro de urn amplo esforto de 
desenvolvimento de fontes alternativas de ener
gia, com efeitos beneficos para todos os poises, 
produtores e consumidores, que buscom o born 
uso e a adequado conservatfio das reservas de 
petr61eo, bern como maior estabilidade e previ
sibilidode no evolutfio do mercado desse produto 
essential. 

Estomos assim contribuindo, no limite de nossos 
possibilidades, para alargar e enriquecer o sen
tido de harmonia e solidariedade do mundo em 
desenvolvimento, conditoo indispensavel para o 
exito do tarefa de revisoo dos padroes de relo
cionamento entre o Norte e o Sui. 

Senhor Presidente, 

Serios problemas politicos e econom1c~s de re
percussao mundial tornorom-se todos agudamen
te conscientes do importancia do dialogo e do 
cooperatoo entre os Estados. Os poises em desen
volvimento despertaram para o foto de que po
dem e devem procuror-se mutuamente para re
solver os seus problemas comuns. Despertaram, 
tambem, para o fato de sua marginalizatoo em 
negocia~oes e processos decis6rios internacionais 
que diretamente afetam, de tantas maneiras, seus 
legitimos interesses e aspiro~oes. 

Nao mois se pode ignorar que todos os Estados, 
sem discriminacao, tern o direito de participar 
equitativa e efetivamente nos decisoes que con
dicionam seus destinos nacionois. Noo e somente 
nos questoes energeticas, comerciais, monetarios 
e outras do campo economico, que se verifico 
essa necessidade de participatao. Desejo consi
derar tambem a presente situatoo no campo do 
desarmamento. 

Apesar de a sessao especial do Assembleio-Geral, 
de 1978, ter ficado Ionge de alcan~ar urn com
promisso clara quanta ao desarmamento nuclear, 
criou-se o que parecia ser urn mecanismo mais 
aberto e democratico para as negociatoes sobre o 
desarmamento. Foram, porem, pouco encorajado
res os resultados do primeiro ana de trabalho do 
Comite sobre o Desarmamento. 0 Comite se con
centrou no debate do seu regimento interno e de 
outros questoes processuais, enquanto as nego
cia~oes sobre questoes substantivas basicos con
tinuaram a ser conduzidas diretamente entre as 
duos principais potencias militares. 

Saudados em alguns circulos como urn grande 
avanto no campo do desarmamento nuclear e 
descritos em outros como noo mais do que urn 
passo limitado em dire~oo ao que se poderia cha
mar de uma gerencia racional do corrida arma
mentista, os acordos SAL T-Il sao urn resultado 
de tais negocia~oes diretas entre as duos princi
pais potencias militares. Aos demais Estados, 
presumivelmente, sera pedido que elogiem os acor
dos durante a presente sessoo do Assembleia
Geral. Noo nos oporemos a tal pedido. 

Vemos, porem, o SAL T-Il primordialmente como 
umo etapa intermediaria que deve levar ao pron
to infcio das negocio~oes SAL T-111, em que se pro
metem redu~oes substantivas no armamento nu
clear. De quolquer forma, devem as negocia~oes 
SALT integrar-se num esfor~o mais amplo e aber
to a porticipa~oo de todos OS Estados com vis
tas ao desormamento geral e completo, sob efe
tivo controle international. 

0 Comite de Desormomento propriomente dito nao 
teve sequer a oportunidade de iniciar negocia
~oes significativos sobre duos medidas que ja se 
encontravam, ha muitos anos, no agenda do seu 
antecessor, a CCD. Nem as conversatoes trilote-
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rais sobre a proibi~tio de testes nucleares, nem 
as discussoes bilaterais sabre a proibi~tio de 
armas quimicas ensejaram, este ano, a esperada 
apresenta~tio de propostas concretas ao Comit6 
de Genebra. Ao inves disso, foi apresentado ao 
orgtio negociador multilateral, no penultimo mo
menta, um projeto sabre armas radiol6gicas, pro
duzidas pelas duos princi'pais potencies militares, 
com a recomenda~ao de que o Comite o oprovas
se rapidamente e o encaminhasse a Assembleia
Geral para endosso. Embora tivesse ocolhido essa 
iniciativo, o Comite prudentemente decidiu que 
lhe cabia examiner e discutir o texto proposto em 
maior profundidade. 

Por outro lado, ntio deixa de ser significativo que, 
neste ano, 0 unico esfor~o importante de desar
momento aberto a porticipa~tio de todos OS Es
tados ntio se situou na area altamente prioritaria 
do armamento nuclear, mas se dirigiu a certos 
armamentos convencionois especificos. 

Senhor Presidente, 

Antes de concluir, desejo referir-me a duos ques
toes que foram objeto de amplos detolhes, no 
seio das Na~ties Unidas, no correr do presente 
ano: o direito do mar e a ciencia e a tecnologio. 
0 Governo brasileiro tem participodo ativamente 
dos trobolhos da Ill Conferencio dos Notioes Uni
dos sobre Direito do Mar, animado pelo desejo 
de buscar, com os demois membros da comuni
dade international, uma estrutura juridica uni
versalmente aceitavel para o uso dos espa~os ma
rinhos. Os resultados da ultima sesstio da Con
ferenda parecem indicar o caminho para solu
cionar alguns dos pontos mais delicados do que 
seria a futuro Conven~ao. Ntio nos fazemos, con
tudo, ilusoes quanta as dificuldades que oinda 
enfrenta o Conferencia, dificuldades essas que s6 
podem ser resolvidas com espirito construtivo e 
em ambiente de serenidade. ~ de lamentar que 
iniciotivas intempestivas venham a perturbar a 
marcho natural dos trobalhos que entram em suo 
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fase decisive. Refiro-me, inclusive, a eventual ado
~tio de legisla~oes unilaterois sabre explora~ao 

dos recursos dos fundos marinhos alem do jurisdi
~oo national, carocterizados por esto Assembleia 
como potrimonio comum da humanidade. 0 Brasil 
espera que acabe, igualmente, por prevalecer o 
sentimento de responsabilidode coletiva, essential 
para que um empreendimento desta complexidade 
e magnitude possa ser bem sucedido. 

0 Brasil tambem participou de forma muito ati
va e interessada na Conferencia das Na~oes Uni
das sabre Ciencia e Tecnologia. 

Esperamos que o Programa de a~tio e o Comit6 
intergovernomental criados em Viena e o pros
seguimento dos negocia~oes, inclusive em confe
rencias ja previstas no ambito das Na~oes Uni
das, possam levar OS poises do Norte e do Sui a 
revistio dos dispositivos que regulam a proprie
dade industrial e a resultados concretos no cam
po da transferencia da tecnologia, consentoneos 
com as necessidades dos poises em desenvolvi
mento. 

Senhor Presidente, 

Ao concluir, devo assegurar-lhe, que, como no 
passodo, a Delego~tio do Brasil esta pronto a tra
balhor juntamente com as demois Delego~oes para 
solucionor as questoes dionte do Assembleia
Geral. Devo, tombem, decloror-lhe que, no Brasil, 
permonecemos confiontes e otimistos quanta ao 
futuro, opesor dos freqiientes e groves mudan~as 
adversos que o conjunturo international tem opos
to o nossos esfor~os. Estomos convencidos de que 
somos copozes de superor os voriodos obstaculos 
que nosso pais enfrento e determinados a conti
nuor o cooperor de forma eqiiitotivo nos esfor
~os internocionois, conduzidos dentro e foro das 
No~oes Unidos, para o promo~tio do justi~a, do 
desenvolvimento e do paz. 

Muito obrigodo. 
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saraiva guerreiro, em nova york, homenageia 
chanceleres latino-americanos 

Discurso do Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Nova York, em 2S 

de setembro de 1979, por ocasiao de almo~o oferecido 
aos Chanceleres latino-americonos presentes 

a XXXIV Assembhiia-Geral do ONU. 

Senhores Chanceleres, 

Senhores Embaixadores, 

Em nome do amizade que a coda ano renovo a 
confraternizo~ao deste encontro, tenho a sotis
fo~ao pessoal de dar as boos-vindos oos colegos 
lotino-omericonos e ogrodecer-lhes a presen~a 
com que tonto nos honrom. 

Ocosioes como esto sao voliosos, pais contribuem 
para desenvolver a consciencio do solidoriedade 
do America Latino e para monter-lhe inconfundi
vel a voz, em meio oo entrechoque de pontos de 
vistas e interesses deste foro universal. 

Quose tres vezes moior do que em San Francisco, 
mois proximo do ideal de universolidode, a Orgo
nizo~ao dos No~oes Unidos tronsformou-se pro
fundomente, oo Iongo de mois de urn ter~o de 
seculo de evolu~ao continuo. 

Acomponhondo essos mudon~os ou a elos se 
ontecipondo, o Grupo Lotino-Americono soube, 
como a Orgonizo~ao, enriquecer-se com a odesao 
de novas membros e diversificor suo presen~o e 
otuo~ao. Umo constonte tern sido olentodoro nes
tes onos de transformo~oes: a unidode do Grupo, 
fruto de urn fenomeno profunda, esso unidode 
constitui o reflexo, no seio do Organizo~ao, do 
movimento que voi, oos poucos, mas de forma 
constonte, edificondo, no proprio realidode lotino
omericono, as grondes estruturos do solidorie
dode. 

A revitolizo~ao do ALALC, a nova etapa em que 
ocaba de ingressar o SELA, sao, no plano global 
lotino-americano, expressoes desse movimento, 
complementado, no ambito subregional, pela ex
periencia encorojodoro do Grupo Andino, pelos 
importontes contribui~oes no Coricom e no Mer-

codo Comum Centro-Americana e pelo esfor~o di
plomatico para renovor as bases do coopero~ao 
entre os poises signotarios do Trotodo do Bacia 
do Prato e do Trotado de Coopera~ao Amazonica. 

Ao mesmo tempo, o dinamismo das trocas c• 
merciais vai anulando as distancias artiflciais en
Ire os paises latin•americanos e criando os fa. 
los econ&micos concretos que lustlflcana e refor· 
~am os esquemas cliplomaticos naultilaterais. 

Pernaitana-me cltar, a esse respeito, o exenaplo do 
Brasil, que, nos ullimos ofto anos aunaentou cin
co vezes seu intercimbio dentro da ALALC. 

Esses fotos confirmom a capacidode lotino-ame
ricana de eloboror formulas originois e operat1-
vos para edificor, com reolizo~oes e conceitos, 
a unidode do Continente. 

A fidelidode a este chomodo crio condi~oes para 
que a America Latino realize sua outra grande 
voca~ao, a do universalidade. 

No possodo, foi sempre a partir do comunhao de 
valores e aspiro~oes, de cultura e historia, que 
os lotino-omericonos geraram principios que vie
rom renovor a convivencio internocional. 

Hoje, a mesmo convergencio encontro-se no roiz 
do contribui~ao do Continente para o entendimen
to e reversao dos meconismos internocionois de 
cristolizo~ao dos modos de distribui~ao de poder 
e riquezo. 

Que esso criotividade do diplomacia lotino-ome
ricono fortole~o-nos a confion~o de continuor a 
encontror, em nosso proprio meio, solu~oes para 
os nossos problemas. 
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So assim estaremos assegurando, ao mesmo tem

po, repercussao consagradora e eficaz para o que 
a America latina tiver a dizer em rela~ao aos 
grandes problemas mundiais do nosso tempo. 

Ao renovar-lhes uma vez mais os agradecimentos 
pela honrosa participa~ao, desejo erguer minha 
ta~a pela prosperidade crescente de nossas na
~oes e pela saude e felicidade pessoal de Vossas 
Excelencias. 

a 111 reuniao de chanceleres dos 
pafses do grupo dos 77 

Senhor Presidente, 

Permita-me dizer-lhe, inicialmente, o quanto lhe 
somos gratos, e a seu pais, pela maneira exem
plar com que conduziram o Grupo dos 77 no ulti
mo ano. Desejo, em particular, dirigir uma pala
vra especial de agradeci mento ao Embaixador 
Mestiri e a seus colaboradores, cujos esfor~os 
permanentes, na presidencia dos 77 em Nova 
York, asseguraram que nossas delibera~oes fossem 
sempre coroadas por conclusoes positivas. A Tu
nisia se fez, pois, credora do Grupo dos 77 e 
fa~o-me o dever e a honra de reconhece-lo. 

A magnitude dos problemas que caracterizam as 
rela~oes economicas internacionais nesta decada 
tern agravado, a passos largos, o estado jo cri
tico da economia dos poises em desenvolvimento, 
acentuando ainda mais as disparidades Norte-Sui. 
Adquire, pois, particular importilncia a contri
bui~oo que procura dar o mundo em desenvolvi
mento na busca de supera~ao da crise global que 
enfrentamos todos, em menor ou maior grau, de
senvolvidos ou em desenvolvimento. 

A permanencia do crise, em que pese a multipfi
cidade dos foros internacionais para o debate dos 
problemas do relacionamento norte-sui, esto a in
dicar que cabe ao mundo em desenvolvimento 
fortalecer sua vontade politico, assumir maior 
responsabilidade e empreender iniciativas com 
vistas a procurar corrigir as distor~oes daquele 
relacionamento. Para que assim seja, faz-se in-
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Discurso do Chonceler Soroivo Guerreiro, em 
Novo York, em 28 de setembro de 1979, por ocosiiio 

do Ill reuniiio de Ministros dos Relo~oes Exteriores 
dos pofses do Grupo dos 77. 

dispensovel que a solidariedade entre os poises 
em desenvolvimento adquira novos contornos, 
indo alem da simples coincidencia de interesses 
perante as na~oes industrializadas como fator de 
uniao. 

Confiante em que os poises em desenvolvimento, 
fundamentados numa solidariedade concreto e 
eficaz, saberao construir posi~ao una e firme, o 
Brasil traz seu apoio e, com ele, o compromisso 
de participa~ap plena, as negocia~oes globais so
bre coopera~ao economica internacional, sobre 
as quais, conforme decisao recem-adotada no co
mite plenorio, cabero a XXXIV Assembleia-Geral 
decidir. 

Reiterando nossa cren~a no papel das Na~oes 
Unidas em favor do coopera~ao internacional 
para o desenvolvimento, julgamos importante que 
se preservem as negocia~oes em curso nos dife
rentes foros internacionais e que se evite a pro
lifera~ao de mecanismos que por si nao trazem 
resultados. E, pois, com satisfa~ao que acolhe
mos a proposta de transformer o comite plena
rio em um comite preparat6rio das negocia~oes 
que deverao dar novo impulse global ao diologo 
Norte-Sui. 

A gravidade da situa~ao em que se encontram os 
poises em desenvolvimento, em particular aque
les mais seriamente afetados pela crise energe
tica, e a necessidade de preservar-se a unidade 
dos poises em desenvolvimento, requer cuidado-
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sa prepara~ao da posi~Cio com que o Grupo dos 
77 comparecera as negocia~oes globais. Convem 
que sejam previa e claramente definidos, dentro 
do grupo, os parametros e os objetivos dessas 
negocia~oes, considerodos os interesses interli
gados de todos os palses em desenvolvimento. 

Ainda nesse contexto, ouvimos ontem a importan
te mensagem que o Presidente do Mexico dirigiu 
a Assembleia-Geral. As ideias e propostas nela 
contidas requerem analise minuciosa e a Assem
bleia-Geral devera, pois, examina-las de forma 
aprofundada. Para esse fim, a delega~oo do Bra
sil estara pronta a colaborar com as demais de
lega~oes. 

Concluindo, Senhor Presidente, desejo enfatizar, 
mais uma vez, que a unidade dos 77 requer, en
tre n6s, esfor~os renovados para uma coopera~oo 
que seja crescenta e orientada para a a~oo. De
vemos, prioritariamente, orientar nossa solidarie
dade para objetivos concretos - que podem cia-

ramente ser alcan~ados por n6s mesmos - se de
aejamos ser efetivos ao enfrentar os desafios 
do momento particularmente critico que vivemos. 
Devemos equacionar as questoes cruciais que ain
da permanecem sem resposta. Devemos criar no
vas formas praticas de coopera~oo. Devemos re
conhecer que a crise economica - e a crise ener
getica que dela e parte integrante - elCigem tra
tamento vigoroso, onde nossa solidariedade noo 
se expresse apenas nas negocia~oes que ITKinte
mos com o mundo desenvolvido, mas constitua 
sobretudo, a base sobre a qual continuaremos a 
construir e fortalecer nossa propria unidade. 
Busquemos entre n6s, novas foriTKJs de coopera
~oo em materia de comercio, de desenvolvimento 
e de finan~as, a fim de que a crise noo venha a 
transformar os desequilibrios do mundo em de
senvolvimento em um fantasma latente que nos 
venha a perseguir no periodo critico que ja esta 
em nossas portas. 

Muito obrigado. 
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relac;oes diplomaticas 

designa~io de 
embaixadores brasileiros 

Alberto Vasconcellos do Costa e Silva, junto ao 
Governo do Nigeria, em 24 de julho de 1979; 

Manoel Antonio Maria Pimentel Brandao, junto 
ao Governo do Tchecoslovciquia, em 23 de agosto 
de 1979; 

Claudio Garcia de Souza, junto ao Governo do 
Suecia, em 10 de setembro de 1979; 

Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, junto ao Governo 
do Belgica, em 25 de setembro de 1979; 

Carlos Frederico Duarte Gon~alves do Rocha, jun
to ao Governo do Argentina, em 25 de setembro 
de 1979; 

Murilo Gurgel Valente, junto ao Governo de Cin
gapura, em 25 de setembro de 1979. 

entrega de credenciais 
De Embaixador brasileiro: 

Marcos Henrique Camillo Cortes, junto ao Gover
no do Nova Zelindia (cumulativa com a Missao 
brasileira no Australia), em 18 de setembro de 
1979. 

De Embaixadores estrangeiros: 

Timothy Anaele Mgbokwere, do Nigeria, em 17 
de julho de 1979; 

Sayez Ezz El-Dine Rifaat, do Egito, em 17 de ju
lho de 1979; 

Nobuo Okuch i, do Japiio, em 24 de julho de 1979; 

Biyagamage Jayasena Fernando, do Sri Lanka, em 
24 de julho de 1979; 

Kasasa Cynyata Mutati, do Zaire, em 18 de se
tembro de 1979; 

Ronald Stuart Maclean, do Canada, em 18 de 
setembro de 1979. 

171 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

programa mundial de alimentos aiuda 
as vitimas das enchentes 

Memorando de Entendimento entre 
o Governo brasileiro e o Programa Mundial 
de Alimentos sabre um Projeto de Ajuda 
Alimentar de Emergincia cis vitimas 
das enchentes, assinado no Pahicio 
ltamaraty de Brasilia, em 03 de julho 
de 1979, pelos Secretaries-Gerais 
das Rela~iies Exteriores, Joiio Clemente 
Baena Soares, e do Minist6rio da 
Agricultura, Angelo Amaury Stabile, e pelo 
Representante do Programa Mundial 
de Alimentos no Brasil, Luiz Maria 
Ramirez-BoeHner. 

Baseado no Acordo B6sico de Assistencia Tecnica assi
nado a 29 de dezembro de 1964 entre o Governo 
da Republica Federative do Brasil (daqui em diante 
referido como "o Governo") e o Programa das Na~iies 
Unidas para o Desenvolvimento; e considerando que 
o Governo apresentou no dia 19 de abril de 1979 
uma solicita~iio de assistencia alimentar de emergen
cia para consumo humano, a fim de atender as viti
mas das chuvas e enchentes que ocorreram nos me
ses de janeiro, fevereiro e mar~o de 1979 nos Esta
dos da Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro; tendo em vista a recomenda~iio do Diretor
Executivo do Progromo Mundiol de Alimentos (doqui 
em dionte referido como "o PMA"), o Diretor-Gerol do 
Organiza~iio dos No~iies Unidos para A!imento~iio e 
Agriculture aprovou, em 15 de maio de 1979, a con
cessiio de ajuda alimentor de emergencio para 120.000 
pessoas, durante urn perlodo de 90 dios. 

0 PMA colocar6 a disposi~iio do Govemo, iniciolmen
te, com urgencio, e em car6ter de devolu~iio do em
prestimo que sera feito pel a Componhio Brosilei ro 
de Alimentos (COBAL), as seguintes quontidades de 
generos alimentlcios: 

i. 

ii. 
iii. 

864 tonelodos metricos de farinha de milho 

216 toneladas metricos de oleo vegetal 
432 tonelodos metricos de Ieite em po. 

Estes oli~entos totolizom urn montonte de US$ 
892,800 (o1tocentos e novento e dais mil e oitocentos 
dolores). 

1. Os generos ocimo mencionodos seriio distribui
dos as vitimas dos enchentes, de acordo com as se
guintes ro~iies di6rias: 

Genera 

Forinho de milho 
Oleo vegetal 
Leite em po 

Dura~iio 
Gramas da 
par dio Assistincia 

80 
20 
40 

90 dias 
90 dios 
90 dias 

Quanti dade 
total em 

ten. m6tricas 

864 
216 
432 

2. 0 Governo sera respons6vel pel a descorgo dos 
corregomentos de generos do PMA no Porto do Rio 
de Janeiro, bern como pelo seu imedioto desembara~o 
olfonde~6rio, ormozenogem odequodo, tronsporte e 
devo!u~oo. a C.OBAL e oinda par todos as despesos 
~elot1vas a ~et1rado, tro~sporte e distribui~iio dos ge
neros fornec.1dos, em carater de empnlstimo, par aque
!o C~mpon~1o: Desde a entrega, todas as despesas, 
mclumdo d1 re1tos aduanei ros e impastos, correrao par 
canto do Governo. Outrossim, o Govemo dever6 pro
ver urn or~amento correspondente ao equivalente a 
US$ 170,000 (cento e setenta mil dolores) para custear 
os gastos do pessoal encarregado do opera~ao de 
emergencia e do descarga, despacho, tronsporte e 
armazenogem dos generos. 

3. ~ Governo designa o Ministerio do Agriculture, 
otraves do Programa de Desenvolvimento de Comu
nidades Rurois (PRODECOR), como agente executor do 
opera~ao de emergencia. 0 PRODECOR se encorregar6 
tombem de preporor as relat6rios pertinentes e otua
r6 como via de comunico~ao entre a Governo e o 
PMA. 

4. Os generos cedidos pelo PMA seriio distribuidos, 
gratuitomente e sem discrimino~iio de grupos, as 

173 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

vltimas das enchentes, na zona afetada pelas inun
da~iies. 

S. A finalidade e a duro~iio do assistencia em apre
~o nao seriio modificadas sem o consentimento pre
via do PMA. 

6. 0 Governo devera manter contabilidade e regis
tro dos generos recebidos, bern como do distribui~ao 
em coda local. 

7. 0 Governo enviara ao PMA relat6rios mensais 
sobre a quantidade de generos deterrpinada para coda 
6rea ou setor; total dos produtos distribuldos oos be
neficiaries, indicando as quantidades acumuladas des
de o inicio da opera~ao (data da primeira distribui
~ao de alimentos do PMA) ate o final do perlodo 
ocordodo; forma e sistema empregodos para a dis
tribui~ao; ra~iies diaries per capita; numero de bene
ficiaries que recebem alimentos; e estaques aa final 
do perlodo estobelecido. Em coso de perdas, o rela
t6rio indicara as causas e as medidas adotadas para 
evitar reincidencia. 0 relat6rio apresentar6 tambem 
as medidas tornados para melhorar a situa~iio de 
emergencia, incluindo os alimentos entregues por ou
tros governos ou 6rgaos de beneficencia, quando apli
c6vel, como tambem as fornecidos pelo Governo. Se 
os beneficiaries do ajuda alimentar do PMA empreen
derem voluntariamente atividades de obras publicas 
au outras de reconstru~ao, estas deverao ser descri
tas no relat6rio. 

8. A quanti dade de ali menta, recebida como em
pn!stimo do COBAl para ajuda de emergencia e auto
rizada pelo PMA, dever6 ser registrada pelo Governo 
(Ministerio do Agricultural e devolvida imediatamente 
ap6s o recebimento das mesmas quantidades do PMA. 

9. 0 Governo devera enviar um relat6rio Final, con
tendo uma auditoria do programa de emergencia, ime
diatamente ap6s o termino do opera~ao de ajuda 
alimentar prestada pelo PMA. Este Relat6rio dever6 
indicar, inter alia, a quontidade total de generos re
cebidos; sua distribui~ao em coda localidade; numero 
total de beneficiaries; o estoque, se existente; difi
culdades encontradas, obras executadas e beneficios 
oriundos da assistencia proporcionada pelo PMA, e 
qualquer outra informa~ao considerada pertinente. 

10. Qualquer quanti dade dos generos fornecidos 
pelo PMA que niio tenha sido utilizada no Brasil, a 
epoca do conclusao do Projeto au ao termino do vi
gencia do presente Memoranda de Entendimento, por 
mutua consentimento, sera disposta pelas Partes Sig
nataries deste Memoranda de Entendimento, par mu
tua acordo. 

11. Para o devido reconhecimento do PMA e de suas 
atividades, o Governo adotara as medidas de divul
ga~iio publica apropriados a epoca em que sejam re
cebidos e distribuldos os produtos do PMA. 

12. 0 Govern a propiciara aos funcionarios que esti
verem prestando servi~os em nome do PMA as mes
mas imunidades e privilegios concedidos aos funcio-
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n6rios das Agencies Especializados das Nac;iies Uni
das, conforme o Artigo 6, 18.0 a 23.0 Se~oes de Con
ven~iio sabre Privilegios e lmunidades das Agencias 
Especializadas do Organiza~ao das Na~iies Unidas, ado
tada pela Assembleia-Geral das Na~iies Unidas a 21 
de novembro de 1947 e promulgada pelo Decreta n.0 

52. 288, de 24 de julho de 1963, publicado no Di6rio 
Oficial de 30 de julho de 1963. 

Feito em Brasilia, aos 3 dias do mes de julho de 
1979, em cinco (5) exemplares, todos no lingua por
tuguese, sendo todos os textos igualmente v61idos. 

brasileiros residentes em portugal estiio 
isentos de taxa de moradia 

Acordo, por troca de Notas, para 
extin~iio da taxa de residincia para os 
brasileiros residentes em Portugal, 
assinado no Palacio do ltamoraty em BrasOia, 
em 17 de julho de 1979, pelo Ministro 
de Estado das Rela~oes Exteriores, RomiTo 
Saraiva Guerreiro, e pelo Embaixador 
da Republica Portuguesa, Jose Eduardo de 
Meneses Rosa. 

nota brasileira 

A Sua Excelencia o Senhor Jose Eduardo de Meneses 
Rosa, 

Embaixador do Republica Portuguese. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de transmitir a Vossa Excelencia pro
pasta do Governo brasileiro ao Governo portugues no 
sentido de que, tendo em vista o tratamento j6 dis
pensado pela legisla~iio brasileira aos portugueses 
residentes no Brasil, seja abolida, em regime de reci
procidade, toda e qualquer taxa de residencia para 
as brasileiros residentes em Portugal. 

2. Em coso de concordoncia do Govern a portugues, 
esta Nota e a resposta de Vossa ExceU!ncia passariio 
a constituir Acordo entre nossos dois Governos, a 
entrar em vigor no data do recep~iio do ultima des
sas notas. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia as protestos do minha alta estima e mui dis
tinta considera~ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores 
do Republica Federative do Brasil 

nota portuguesa 

A Sua Excelencia o Senhor 
Embaixodor Ramiro Saraiva Guerreiro, 
Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores. 
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Tenho o honro de ocusor recebimento de suo Nota 
n.0 DE 1/65 de 17 de julho de 1979, cujo teor e o 
seguinte: 

"Senhor Emboixodor, 

Tenho o honra de tronsmitir o Vosso Excelincio pro
pasta do Governo brosileiro oo Govemo portuguis no 
sentido de que, tendo em vista o trotomento jo dis
pensodo pelo legislo~iio brosileira oos portugueses re
sidentes no Brasil, sejo obolido, em regime de reci
procidode, todo e quolquer taxa de residincio para 
os brosileiros residentes em Portugal. 

2. Em coso de concordancio do Govemo portuguis, 
esto Nota e a resposto de Vosso Excelincio possoriio o 
constitui r ocordo entre nossos dois Govemos, o entror 
em vigor no data do recep~iio do ultimo dessos notos. 

Aproveito o oportunidode para renovor o Vosso Exce
lencio os protestos do minho mois alto considero~iio." 

3. Em resposto, comunico a Vosso Excelencio a con
cordancio do Govreno portugues com o teor do Nota 
em opre~o. a qual passaro a constituir, juntomente 
com o presente, Acordo entre nossos dois Governos, a 
entrar em vigor a partir desta data. 

Aproveito o oportunidode para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha alta estima a mais dis
tinto considera~iio. 

Jose Eduardo de Meneses Rosa 
Emboixador de Portugal 

brasil e rfa assinam tris aiustes 
sobre coopera~io tecnica 

Ajuste sobre coopera~io no setor 
de ecologia entre as Univenidades Federal 
do Rio Grande do Sui e Saarbriicken, 
assinado atrav6s de troca de Notas entre 
o M1nistro de Estado das Rela~ies 
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e 
o Encarregado de Neg6cios a. i . da 
Embaixada da Republica Federal da 
Alemanha, Heinz Freely Lewalter, em 18 
de julho de 1979; e ajustes sobre a 
cria~io de um fundo para o envio de 
ticnicos a curto prazo (pool de peritos) 
e sobre o projeto "Manejo e 
Conserva~io do Solo na Amazonia Oriental", 
assinados em 16 de agosto de 1979, 
atrav6s de troca de Notas entre o 
Chanceler Saraiva Guerrei'ro e Embaixador 
Extraordinario e Plenipotenciario da 
Republica Federal da Alemanha, J6tg Kasfl. 

AJUSTE PARA COOPERA~O NO 
SETOR DE ECOLOGIA 

A Sua Excelencia o Senhor Heinz Fredy lewalter, 
Encarregado de Neg6cios a. i. do Embaixada da 
Republ:ca Federal da Alemanha. 

Senhor Embaixadar, 

Tenho a honra de acusar o recebimento do Nota n.0 

EZ 624.40/646/79, datada de hoje, cujo teor em 
portuguis i o seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia a nota verbal DCOPT /117 /644(B46) 
(F36), de 14 de maio de 1977, do Ministerio das Rela
~O.s Exteriores, bern como em execu~iio do Acordo B6-
sico de Coopera~iio Tecnica, de 30 de novembra de 
1963, concluldo entre os nossos dois Govemos, tenho a 
honra de propor a Vossa Excelencia, em nome do Go
verna do Republica Federal do Alemanha, o seguinte 
Ajuste sabre "Coopera~;iio entre as Universidodes 
Federal do Rio Grande do Sui (UFRGS) e Saarbriicken 
no setor do Ecologio": 

I . 0 Govemo do Republica Federal do Alemonha 
e o Governo do Republica Federotivo do Brasil 
oprovam o Convenio de Coopero~iio entre o Uni
versidode Federal do Rio Grande do Sui (doro
vonte UFRGS), em Porto Alegre, e o Universidode 
de Soorbriicken (dorovonte USAAR) e apoiom sua 
implementa~;iio. ~ objetivo desso coopero~iio 
opoiar o UFRGS no instolo~;iio de urn Centro de 
Ecologio junto oo lnstituto Central de Biociencios, 
bern como pramover o ensino e a pesquiso no 
setor do ecologio, nomeadamente no elobora~iio 
dos bases ecol6gicos para o plonejomento do Rio 
Grande do Sui. 

II. Contribui~oes do Governo do Republica Federal 
do Alemonho. 
Arcaro com as despesos decorrentes dos seguin
tes medidos: 

o) envio de ate 3 cientistos olemiies por urn 
perlodo total de ate 108/homens/mis; 

b) porticipo~iio de ate 5 cientistos olemiies ou 
brosileiros, respectivomente, no simp6sio a 
ser realizodo olternodomente em Porto Ale
gre e em Saorbriicken, umo vez por ono, 
pelo prozo de dura~;iio do projeto, para a 
discussiio dos resultados dos otividades cien
tlficos e o determino~iio de novos campos 
de trobalhos; 

c) envio de urn coordenodor olemiio do puree
rio por urn periodo total de ate 6 homens/ 
mes; e 

d) fornecimento (CIF porto de desemborque) de 
material e oporelhos cientlficos, niio produ
zidos no Brasil, imprescindlveis para a exe
cu~iio de projetos de ensino e pesquisa em 
laborat6rios, bern como para a pesquisa de 
campo, ate o montante total de DM 
2.800.000 (dois milhoes e oitocentos mil 
marcos alemiies). 

Ill. Contribui~oes do Governo da Republica Federati
ve do Brasil. 
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IV. 
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1 . Colocar6 a disposicao do projeto: 

2. 

a) o necessaria pessoal cientlfico, tecnico 
e administrative do UFRGS; 

b) as necess6rios ediffcios, solos e 6reas 
de jardinagem ecol6gica, inclusive insta
lacaes com abastecimento adequado de 
energia eletrica e 6gua, equipamentos, 
bern como material de ensino e pesqui
sa, desde que esses bens nao sejam for
necidos com o apoio do Governo do Re
publica Federal do Alemanha; 

c) as recursos necess6rios para o funcio
mento das instala~oes cientificas e a 
manuten~ao de seus equipamentos; 

d) os recursos necess6rios para a manu
tencao e amplia~ao das esta~oes exter
nas, indispens6veis para as trabalhos 
ecol6gicos de campo; e 

e) as recursos necessarios para as viagens 
de servi~o indispensaveis dos cientistas 
alemaes no Brasil, inclusive diaries ade
quadas. 

Alem das medidas do Item Ill, paragrafo 1.0 , 

o Governo brasileiro 

a) preencher6 as cargos, em regime de 
tempo integral no UFRGS, necess6rios 
para a implementa~ao apropriada do 
Convenio mencionado no Item I, e no
mear6 urn diretor para o Centro de Eco
logic; 

b) designar6, oportunamente, o pessoal a 
ser enviado a Republica Federal do Ale
manha para urn estagia de aperfei~oa· 
menta e previsto para o preenchimento 
de cargos, em regime de tempo inte
gral, na UFRGS, custeando esse aper
fei~oamento; 

c) em conformidade com o Artigo 1.0 , 

paragrafa 2 e Artigo 4. 0 , par6grafa 2 
do Acordo Basico de Coopera~aa Tec
nica, de 30 de novembro de 1963, isen
tar6 o equipamento, referido no Item 
II, alinea d) de taxas portuarias e adua· 
neiras, tributos de importa~ao e demais 
encargos fiscais; e 

d) providenciar6 o transporte do equipa· 
menta ao local de destino, arcando com 
as despesas dai decorrentes. 

0 material fornecido conforme o Item II, alinea 
d) passar6, quando de sua chegada no Brasil, ao 
patrimonio da UFRGS, sob a condicao de que 
fique a inteira disposi~ao dos cientistas alemaes 
pelo praza da coopera~ao. 

V. De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente 
Ajuste as disposi~oes do acima referido Acordo 
B6sica, de 30 de novembro de 1963, inclusive a 
cl6usula de Berlim (Artigo 10). 

Coso o Govemo do Republica Federative do Brasil con
corde com as propostas contidas nos !tens I a V, esta 
Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, em que 
se expresse a concordancia de seu Governo, constitui
rao urn Ajuste entre as nossos dais Govemos, o entrar 
em vigor no data da Nota de resposta de Vossa Exce
lencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar as protestos 
do minha mais alta considera~ao". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que 
o Governo brasileiro concorda com os termos do Nota 
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, 
passa a constituir urn Ajuste entre as nossos dais Go
vernos, a entrar em vigor no data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia as protestos do minha alta estima e mais dis
tinta considera~ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela~aes Exteriores 
do Republica Federative do Brasil 

l 
AJUSTE SOBRE CRIA~AO DE FUNDO PARA 
ENVIO DE T~CNICOS 

A Sua Excelencia o Senhor Jorg Kastl, 
Embaixador Extraordin6rio r! Plenipotenci6rio do 
Republica Federal do Alemanha. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar o recebimento do Nota n.0 

EZ 455/131/781/79, datada de hoje, cujo teor em 
portugues e 0 seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia a Nota verbal DC OPT /DE-1/160/644 
(B46) (F36), de 13 de julho de 1978, do Ministerio das 
Rela~oes Exteriores, bern como em execu~ao do Acor
do Basico de Coopera~ao Tecnica, de 30 de novem
bro de 1963, existente entre os nossos dais Governos, 
tenho a honra de propor a Vossa Excelencia, em no
me do Governo do Republica Federal do Alemanha, 
o seguinte Ajuste sabre a cria~ao de urn fundo para o 
envio de tecnicos a curta prazo (pool de peritos): 

I. 0 Govern a do Republica Federal do Alemanha 
e o Governo do Republica Federative do Brasil 
acordam no cria~ao de fundo para o envio de 
tecnico a curto prazo. 

II. Contribui~oes do Governo do Republica Federal 
do Alemanha: 

1. enviar6, conforme as disposi~oes referidas 
a seguir, tecnicos a curta prazo par urn 
periodo total de ate 50 homens/mes (in-
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elusive os trabalhos de prepara~iio e con
clusiio de relat6rio no Republica Federal 
do Alemanha), podendo o periodo das ati
vidades de urn tecnico a curta prazo ser de 
ate 12 homens/mes; e 

2. fomecer6 o necessaria material de equi
pamento e de trabalho e arcar6 com even
tuais despesas de impressiio e tradu~iio 
ate a montante de OM 100.000 (cern mil 
marcos alemiies). 

0 material possar6, quando de sua chega
da ao Brasil, ao patrimonio do Republica 
Federative do Brasil, sob a condi~iio de 
que fique a inteira disposi~iio dos tecni· 
cos enviados a curta prazo para a exe
cu~iio das suas tarefas. 

Ill. Contribui~iies do Govemo do Republica Federa
tive do Brasil: 

1 . prestar6 aos tecnicos alemiies todo o apoio 
necessaria ao cumprimento das suas ta
refas e colocarci a sua disposi~iio os do
cumentos indispens6veis; 

2. isentar6, em conformidade com as dispo· 
si~iies do Artigo 4, allnea 2, do Acordo 
Bcisico de Coopera~iio Tecnica, de 30 de 
novembro de 1963, o material de equipa
mento e de trabalho, referido no Item II, 
Parcigrafo 2., de taxas portucirias, alfan
degcirias, direitos de importa~iio, bern 
como dos demais gravames e encargos fis
cais; e 

3. custearci as des pesos com moradia e as 
despesas e dicirias das viagens de servi~o 
dos tecnicos alemiies no Brasil. 

IV. Os tecnicos a curta prazo exerceriio suas fun
~iies, colaborando no identifica~iio, elabora~iio 
ou acompanhamento de projetos no quadro do 
coopera~iio tecnica do Republica Federal do 
Alemanha. 

V. 0 Governo do Republica Federative do Brasil 
dirigirci a Embaixada do Republica Federal do 
Alemanha em Brasilia a solicita~iio de enviar 
tecnicos a curto prazo, devendo esta canter 
uma descri~iio detalhada de torefas, bern como 
dodos sobre a institui~iio, o conteudo do pro
jeto e a dura~iio das atividades do tecnico. 0 
Govemo do Republica Federal do Alemanha tam
bern poderci propor ao Governo do Republica Fe
derative do Brasil o envio de tecnicos a curto 
prazo, finonciados atraves do fundo acima refe
rido, para as mesmas finalidades, indicando as 
raziies para tanto e encaminhando os currl
culos dos referidos tecnicos. 

VI. Depois do conclusiio das suas atividades, o tec
nico a curto prazo apresentarci ao Governo do 
Republica Federative do Brasil e as autoridades 

alemiis competentes urn relatcirio sabre os re
sultados das atividades e as propostas dol de
correntes. 

VII. 0 Governo do Republica Federal do Alemanha 
incumbirci do execu~iio de suas contribui~iies a 
Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusa
mmenarbeit (GTZ) GmbH (Sociedade Alemii de 
Coopera~iio Tecnica), em 6236 Eschborn. 

VIII. De resto, aplicar-se-iio tambem ao presente 
Ajuste as disposi~iies do acima referido Acordo 
Bcisico, de 30 de novembro de 1963, inclusive 
a clciusula de Berlim (Artigo 10). 

Coso o Governo do Republica Federativa do 
Brasil concorde com as propostas contidas nos 
ltens I a VIII, esta Nota e a de resposta de 
Vossa ExceU!ncia em que se expresse a concor
doncia do seu Governo, constituiriio urn Ajuste 
entre os nossos dois Governos, a entrar em vi
gor no data do Nota de resposta de Vossa Ex
ceU!ncia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar os 
protestos do minha mais alta considera~iia". 

2. Em resposta, inform a Vossa Excelencia de que 
o Governo brasileiro concorda com os termos do Nota 
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, 
passa a constituir urn Ajuste entre os nossos dais Go
vernos, a entrar em vigor no data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos do minha alta estima e distinta 
considera~iio. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores 
do Republica Federative do Brasil 

AJUSTE SOBRE 0 PROJETO "MANEJO E 
CONSERVA~AO DO SOLO NA AMAZONIA 
ORIENTAL" 

A Sua Excelencia o Senhor Jorg Kastl, 
Embaixador Extraordincirio e Plenipotencicirio do 
Republica Federal do Alemanha. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento do Nota n.0 

EZ 445/127/782/79, datada de hoje, cujo tear em 
portugues e 0 seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referenda a Nota verbal DCOPT /87 /644(B46) 
(F36), de 19 de obri I de 1977, bern como em execu~iio 
do Acordo Bcisico de Coopera~iio Tecnica, de 30 de 
novembro de 1963, concluldo entre os nossos dais 
Governos, tenho o honro de propor o Vossa Excelen
cio, em nome do Governo do Republica Federal do 
Alemonho, a seguinte Ajuste sobre o projeto "Mane
jo e Conserva~iio do Solo no Amazonia Oriental": 
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I. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha 
e o Governo da Republica Federative do Brasil 
promoverao conjuntamente as trabalhos de pes
quisa agronomica do Centro de Pesquisa Agro
pecu6ria do Tr6pico Omido (CPATU), da Empre
sa Brasileira de Pesquisa Agropecu6ria (EM
BRAPA), em Belem, inicialmente par urn prazo 
de tres anos. ~ o objetivo dessa promo~ao co
lher informa~iies sabre o aproveitamento agri
cola adequado dos tr6picos umidos atendendo
se, notadamente, a conserva~iio do solo, bern 
como a refor~ar o potencial de pesquisa do 
CPATU, em Belem. 

II. Contribui~iies do Governo da Republica Federal 
da Alemanha. 
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1. Enviar6: 

a) tres tecnicos especializados, de prefe
rencia, em cultura vegetal e pedolo
gic, par urn periado de ate 36 homens/ 
mes, em coda coso; e 

b) tecnicas a curta praza para a elabo
ra~iio da cancep~iio definitive do pro
jeto, para o planejamento e a avalia
~iio dos trabalhos do prajeto, bern co
mo para o equacionamenta de proble
mas e para consultoria em casas es
peciais e urgentes, par urn periado de 
ate 8 homens/mes. 

2. Fornecer6 (CIF porto de desembarque no 
Brasil) m6quinas, aparelhos e equipamen
tos tecnicos, necess6rios ao cumprimento 
das atividades do prajeta e niia produzidos 
no Brasil. Esse equipamento sera determi
nada de comum acarda entre o Centro 
de Pesquisa Agropecu6ria do Tr6pica Omi
da e as tecnicos alemaes, ate o valor de 
DM 300.000 (trezentas mil marcos ale
miies) e passar6, quando de sua chegada 
ao porta de desembarque no Brasil, ao 
patrimonio da Republica Federative do 
Brasil, que, par sua vez, o transferir6 ao 
CPATU sob a candi~iio de que esteja a in
tei ra disposi~iio das tecnicas alemiies pel a 
prazo de suas atividades no projeto. 

3. Facultar6 curs as de aperfei~oamenta fora 
do projeto para ate 3 tecnicas brasileiras, 
que ap6s o seu regresso, atuariio no pro
jeto, danda, autonomamente, prassegui
mento as tarefas dos tecnicos enviados. 

4. AI em das contribui~iies acima, o Govern a 
da Republica Federal do Alemanha: 

a) custear6 as despesas de urn curso in
tensivo de aperfei~"amento de dols 
meses, para ate 6 tecnicos brasileiras 
em institutos de pesquisa agr6ria ale
miies au internacionais; 

b) arcar6 com as despesas de urn est6gio 
de informa~iio de duos semanas, em 
areas de sua especiali dade, na Repu
blica Federal da Alemanha, para 3 per
sonalidades brasileiras ligadas ao pro
jeto; e 

c) promover6 o intercambio de cientistas, 
resultados de pesquisa e informa~iies 
entre o CPATU e institutos de pesqui
sa alemiies e internacionais. 

Ill. Contribui~iies do Governo da Republica Federa
tive do Brasil. 

1 . Promover6 a designa~iio de: 

a) em contrapartida a coda tecnico ale
moo, pelo menos urn tecnico brasileira 
permanente; e 

b) tecnicos em experimenta~iio de campo 
e laboratoristas, indispens6veis a exe
cu~iio dos trabalhos, bern como pes
soal auxiliar qualificado em numera 
suficiente. 

2. Alem das cantribui~iies acima, o Governo 
da Republica Federative do Brasil: 

a) isentar6, em conformidade com as dis
posi~iies do artiga 4, paragrafo 2, do 
Acardo Basico acima referido, o equi
pamenta mencionada no item II, par6-
grafo 2, deste Ajuste, de taxas por
tu6rias e alfandegarias, direitos de 
importa~iio e demais gravames e en
cargos fiscais; 

b) cuidar6 do transporte do equipamento, 
do porto de desembarque au local de 
aquisi~aa no Brasil, aa local de des
tina, arcando com as despesas dai de· 
correntes; 

c) colocar6 a disposi~iia do prajeta tadas 
as demais equipamentas necessarios a 
execu~iio das tarefas, desde que niio 
sejam fornecidas pela Gaverno da Re
publica Federal da Alemanha confar
me a item II, par6grafo 2, deste Ajus
te, incluindo tambem veiculos para as 
tecnicos alemiies, desde que sejam in
dispensaveis ao exercicio das suas ati
vidades; 

d) prestara aos tecnicos alemiies todo o 
apoia necessaria ao cumprimento de 
suas tarefas; 

e) tamara medidas para que sejam colo
codas a disposi~iio do projeto terrenos 
apropriados de tamanho suficiente 
para ensaios de campo, dentro e fora 
do CPATU; 
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f) providenciar6 em numero suficiente 
solos de escrit6rio e oficinas tecnicas 
adequadas junto oo CPATU, bern como 
o material de escrit6rio; 

g) arcar6 com as despesas de loca~iio das 
habita~oes dos tecnicos alemoes e de 
seus familiares; 

h) arcara com as despesas para as ne
cessaries viagens dos tecnicos alemoes 
no Brasil e pagar-lhes-6, alem dos cus
tos de viagem, uma diaria adequada; e 

i) permitira ao Governo do Republica 
Federal do Alemanha a utiliza~oo dos 
resultados do pesquisa e dos dodos 
do projeto, em coda coso especifico, 
para planejamento e assessoria de pro
jetos de experimenta~oo agricola, no
vas e em curso, no ambito do coope
ra~oo tecnica com outros poises em 
desenvolvi menta. 

IV. Do execu~;oo do projeto. 

1 . 0 Governo do Republica Federal do Alema
nha encarregara a Deutsche Gesellschaft 
fiir Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH (Sociedade Alemo de Coopera~oo 
Tecnica), em 6236 Eschborn, do execu~iio 
de suas contribui~;oes. 

2. 0 Governo do Republica Federative do Bra
sil encarregara da execu~oo do projeto o 
Centro de Pesquisa Agropecu6ria do Tr6-
pico Omido (CPATU), em Belem. 

3. A coopera!ioa sera dividida em 2 fases: 

- fase 1: planejamento do programa 
dura~oo: 3 meses 

- fase 2: execu!ioa do programa 
dura~oo: 33 meses 

a) no fase 1 sera elaborada urn programa 
detalhado de trabalho, equilibrado e 
complete em si, que constituira a base 
para a subsequente coopera!iOO no 
fase 2; 

b) no fase seroo enviados dois dos tec-
nicos mencionados no item II, para
grato 1, alinea a), deste Ajuste, pre
vistas para o prosseguimento posterior 
da coopera.;iio (urn tecnico em cultu
re vegetal e urn ped61ogo), que, para 
a preparat;oo e elaborat;oo do progra
ma, contariio com o apoio adicional 
de dois consultores (urn especialista 
em sistemas de manejo de solo e urn 
especialista em nutri~iio vegetal e pe
dologic); 

c) com base nos propostas de trabalha 
elaboradas no fase 1, a EMBRAPA e a 
GTZ direta e conjuntamente coorde
nariio, acordariio e estabeleceriio os 
detalhes do coopera~iio prevista para 
a fase 2 subsequente, adaptando-os, 
se necessaria, ao andamento do pro
jeto; 

d) a area de atuat;iio do terceiro tecnico 
alemoo, previsto conforme o item II, 
paragrafo 1, a linea a, deste Ajuste, 
sera determinada em fun~oo dos re
sultados do fase 1. 

4. Os 6rgoos encarregados do execu~oo do 
projeto tern a incumbencia de manter urn 
constante interciimbio de informa.;iies com 
o projeto "Controle do Erosoo no Estado 
do Paron6". 

V. De resto, aplicar-se-oo tambem ao presente 
Ajuste as disposit;iies do acima referido Acordo 
Basico, de 30 de novembro de 1963, inclusive 
a clausula de Berlim (Artigo 10). 

Coso o Governo do Republica Federative do Brasil 
concorde com as propostas contidas nos itens I a 
V, est a Nota e a de resposta de Vossa Excelencia, 
em que se expresse a concordiincia de seu Gover
no, constituiroo urn Ajuste entre os nossos dais 
Governos, a entrar em vigor no data do Nota de 
resposta de Vossa Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar os pro
testes do minha mais alta considerat;oo". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de que 
o Governo brasileiro concorda com os termos do Nota 
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, 
passa a constituir urn Ajuste entre os nossos dais Go
vernos, a entrar em vigor no data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos da minha alta estima e distinta 
consi dera~iio. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relat;iies Exteriores 
da Republica Federative do Brasil 

acordo mantem escritorios comerciais da 
republica democratica alemi no brasil 

Acordo, por troca de Notas, entre 
o Brasil e a Republica Democrcitica Alemii, 
para manuten~iio dos escritorios 
comerciais da RDA no Brasil, assinado 
no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 18 
de julho de 1979, peio Ministro de Estado 
das Rela~iies Exteriores, Ramiro 
Saraiva Guerreiro, e pelo Embaixador 
Extraordincirio e Plenipotencicirio daquele 
pais, Gunther Severin. 
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A Sua Excelencia o Senhor Gunther Severin, 
Embaixador Extraordin6rio e Plenipotenci6rio 
do Republica Democr6tica Alemii. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 
Excelencia que o Governo brasileiro concorda em que 
sejam mantidos, nos cidades do Rio de Janeiro e de 
Sao Paulo, escrit6rios, para fins comerciais, do Repu
blica Democr6tica Alemii nos seguintes condi~oes: 

a) coda escrit6rio, designado como Escr it6rio Co
mercia I do Republica Democrntica Alemii, 
constitui uma se~iio dos servi~os comerciais 
do Embaixada do Republica Democr6tica Alemii 
no Brasil; 

b) os Escrit6rios Comerciais teriio exclusiva fun
~iio de fomentar o intercambio comercial en
tre o Brasil e a RDA e promover os interesses 
comerciais do RDA no Brasil; 

c) as instala~oes dos Escrit6rios Comerciais, bern 
como sua correspondencia oficial, gozariio do 
privilegio de inviolabilidade; 

d) poderiio servir nos Escrit6rios Comerciais do 
Republica Democr6tica Alemii no Rio de Janei
ro e em Siio Paulo, conjuntamente ate 24 (vin
te e quatro) funcion6rios de cidadania do RDA, 
entendendo-se essa citra como urn acrescimo 
ao numero total dos funcion6rios do Embai
xada do Republica Democr6tica Alemii no Bra
sil, conforme fixado por troca de Notas de 
22 de outubro de 1973, entre o Governo do 
Republica Federativa do Brasil e o do Repu
blica Democr6tica Alemii; 

e) os Escrit6rios Comerciais poderiio empregar, a 
seu servi~o, cidadiios brasileiros, observando 
o disposto no Artigo 81, par6grafos 18 e 146, 
inciso II, do Constitui~iio do Brasil, e informa
riio o Ministerio das Rela~oes Exteriores do 
nome, data e local de nascimento, filia~iio e 
fun~iio desses empregados; 

f) nos instala~oes de coda Escrit6rio Comercial, 
poder6 funcionar uma Se~iio do Servi~o Con
sular do Embaixada do Republica Democr6tica 
Alemii que ter6 jurisdi~iio exclusiva sobre o 
territ6rio do Estado do Rio de Janeiro e Espi
rito Santo, ou do Estado de Siio Paulo e Para
no, conforme 0 coso, e sera integrada por fun
cion6rio consular incluido entre os funcion6-
rios de cidadania do Republica Democr6tica 
Alemii mencionada no item d) acima; 

g) o funcion6rio consular, em coda urn dos escri
t6rios, cuja designa~iio dever6 ser comunicada 
ao Ministerio das Rela~iies Exteriores, tera o 
titulo de Agente Consular e receber6 vista ofi
cial; uma vez aprovada sua designa~iio, deve
r6 exercer com exclusividade, funcoes consu
lares correspondentes ao Direito lnternacional 
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e em conformidade com as leis e regulamen
tos brasileiros; 

h) os Chefes dos Escrit6rios Comerciais receberiio 
vistas diplomatico ou oficial, segundo a cate
goria do passaporte e gozariio dos privilegios 
e das imunidades geralmente concedidos aos 
consules estrangeiros no Brasil; 

i) todos os demais funcionarios do Escrit6rio 
Comercial, de cidadania do Republica Demo
erotica Alemii, teriio vistas oficiais e recebe
riio o mesmo tratamento atribuido aos fun
cion6rios administrativos de Reparti~oes con
sulares estrangeiras no Brasil; 

j) poderiio figurar no "Lista do Corpo Consuiar 
Estrangeiro", alem dos endere~os dos Escrit6-
rios Comerciais, os names dos seus Chefes e 
Agentes Consulares; 

k) semestralmente, a Embaixada do Republica De
mocr6tica Alemii dever6 encaminhar ao Minis
terio das Rela~oes Exteriores a rela~iio atua
lizada dos funcion6rios de cidadania do Repu
blica Democr6tica Alemii e de cidadania bra
silei ra lotados nos Escrit6rios Comerciais. 

2. Fica assegurada pelo Govern a do Republica De
mocratica Alemii reciprocidade de tratamento ao Go
verna brasileiro se vier a solicitor o estabelecimento 
de Escrit6rio do mesma natureza no Republica Demo
erotica Alemii. 

3. A presente Nota e a respectiva resposta de 
Vossa Excelencia, de igual tear, constituiriio urn Acor
do sabre a materia entre os Governos do Brasil e do 
Republica Democr6tica Alemii, a vigorar a partir des
to data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha alta estima e mais dis
tinta considera~ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores 
do Republica Federativa do Brasil 

brasil e espanha estabelecem mecanismo 
de consulta em alto nivel 

Acordo, por troca de Notas, para 
estabelecimento de um mecanismo de 
consulta em alto nlvel entre o Brasil e 
a Espanha, assinado no Palacio do ltamaraty 
em Brasilia, em 7 de agosta de 1979, 
pelos Chanceleres dos dois poises 
Ramiro Saraiva Guerreiro e Marcelino 
Oreja Aguirre. 
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A Sua Excelincia o Senhor Marcelino Oreja Aguirre, 
Ministro dos Assuntos Exteriores da Espanha. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de confirmor a Vossa Excelincia que, 
no curso de nossas conversa~iies, verificamos o in
teresse e a utilidade de reuniiies peri6dicas entre o 
Ministro das Rela~iies Exteriores do Brasil e o Minis
fro de Assuntos Exteriores da Espanha, para exame da 
situa~ao international e do conjunto das rela~iies 
dos dois pafses nos campos politico, economico, so
cial e do coopera~ao industrial, cultural, cientifica e 
tecnica. No que respeita aos problemas internacionais, 
observer-se-a, em particular, a interesse que revestem 
consultas sobre as questiies tratadas nos Na~iies Uni
das e em outros foros multilaterais. 

2. Para esse fim, serao realizadas reuniiies, em 
principia anualmente, a nivel de Ministros de rela
~iies exteriores ou de seus representantes. Tais reu
niiies se realizarao, alternadamente, no Brasil e no 
Espanha, em data e com agenda a serem determina
das de comum acordo pelos canais diplomaticos 
normais. 

3. Com base nos diretrizes que forem, em conse
quincia, estabelecidas, serao realizadas as reuniiies 
de Camissiies Mistas previstas nos acordos vigentes 
entre os dois poises, e, bern assim, outras reuniiies 
de grupo ad hoc que as circunstoncias aconselhem 
convocar. 

4. A presente Nota e sua resposta colocarao ime-

do Tratado de Amizade, Coopera~ao e Comercio, fir
modo entre o Brasil e o Suriname, a 22 de junho de 
1976, o Governo brasileiro aprova o texto, em anexa, 
do Regulamento do Comissao Mista Brasii-Suriname, 
elaborado durante os trabalhos do I Reuniao do refe
rida Comissao, realizada em Paramaribo de 22 a 25 
de janeiro de 1979. 

2. A presente Nota e a de Vossa Excelincia, de 
mesma data e idintico teor, constituem Acordo far
mal entre nossos Governos, a entrar em vigor no 
data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha alta estima e mui dis
tinta considera~ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores 
do Republica Federative do Brasil 

anexo 

REGULAMENTO DA COMISSAO MISTA 
BRASIL-SURINAME 

1 . Principios orientadores gerais 

0 Comite adotara como seus principios basicos os 
objetivos expostos no artigo 3 do Tratada de Ami
zade, Coopera~ao e Comercio, concluido entre os dois 
Governos. 

diatamente em vigor este nosso entendimento. 2. Reuniiies 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha mais alta considera~iio. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela~iies Exteriores do Brasil 

o regulamento da comissao mista 
brasil-suriname 

Acordo que aprova o Regulamento da 
Comissao Mista Brasii-Suriname, assinado 
atraves de troca de Notas entre 
o Ministro de Estado das Rela~iies 
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, e 
o Embaixador Extraordinario e 
Plenipotenciario daquele pais, lnderdew 
Sewraising, no Palacio do ltamaraty em 
Brasilia, em 4 de setembro de 1979. 

A Suo Excelencia o Senhor lnderdew Sewrajsing, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do 
Republica do Suriname. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de comunicar o Vossa Excelencia que, 
de acordo com o disposto no Artigo Ill, paragrafo 2, 

Devera ser estabelecido um periodo para reunroes 
anuais. No ocorrencia de comprovdao necessidade, 
reuniiies especiais poderiio ser realizadas quando as 
circunstoncias assim o exigirem. 

3. Agenda 

Ap6s previa consulto e acordo entre os dois Governos, 
atroves dos canais diplomaticos, a agenda proviso
ria sera estabelecida pelo pais sede. 0 pofs visitante 
devera ser informado sobre a agenda provisario com 
uma antecedencia razoavel. A Agenda definitive sera 
redigida pelo Camite. Sera permitida uma modifica
~iio nessa conduta em coso de reuniiies especiais. 

4 . Presidincia 

A Presidencia sera ocupada pelo Ministro dos Relo
~iies Exteriores do pais sede ou por seu representan
te. As minutas das reuniiies seriio invariavelmente 
onotados por dois secretaries registradores: um do 
pais sede e o outro do pafs visitante. 

5 . Linguas oficiais 

As linguas oficiais a serem usadas durante as reu
niiies seriio o holandes e o portugues com trodu~iio 
simultiinea. Se essa resolu~iio niio puder ser cumpri
da, o inglis sera entiio utilizada durante as reuniiies. 
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6. Conclusies e recomenda~ies 

As conclusoes e recomendo~oes de coda reunioo serao 
expostas numa Ata Final, em duos c6pias, assinadas 
pelo Presidente e o Chefe do outra Delega~ao. 

Uma distin~ao devera ser feita no Ata Final entre os 
assuntos acordados no Comite e os assuntos que ne
cessitem de urn maior exame ou que contenham de
clara~oes de uma das Partes. Uma c6pia do Ata Final 
devera ser submetida por coda Delega~ao a seu res
pective Govemo, assim que possivel. 

7. Consultas provisorias 

Depois que a Ata Final for submetida aos Govemos, 
as duos Delega~oes deverao manter estreito contoto 
atraves dos canais diplomaticos, com o objetivo de 
implementor o que foi mutuamente acordado e de 
tomar providencias para o exame de novas proble
mas e de novos temas. 

tratado de amizade e coopera~io entre o 
brasil e a costa do marfim 

Tratado de Amizade e Coopera~iio 
entre o Brasil e a Republica da Costa 
do Marfim, assinado no Palacio do Hamaraty 
em Brasilia, em 14 de setembro de 
1979, pelos Chanceleres Saraiva Guerreiro, 
e Simeon AU. 

0 Governo do Republica Federative do Brasil 
e 
0 Governo do Republica do Costa do Marfim, 

Conscientes dos la~os hist6ricos de amizade e de fra
ternidade que unem seus dois povos, 

Convencidos do necessidade do coopera~ao entre poi
ses em vias de desenvolvimento, 

Desejosos de refor~ar esses la~os e de promover a coo
pera~ao politico, econcimica, comercial, cultural, cien
tffica e tecnica entre os dais Estados, 

Animados pela vontade de contribuir para a instau
ra~ao do paz e para o desenvolvimento do coopera· 
~ao internocional conforme os prindpios do Organiza
~ao das Na~oes Unidas, 

Resolveram concluir o presente Tratado: 

artigo I 

As Altos Partes Contratantes se comprometem a pre
server e a refor~ar os la~os particulares de amizade 
e de fraternidade que as unem, a se abster de todo 
ato cujo natureza possa afetar seus interesses e a 
regular seus conflitos por meios pocificos. 

artigo II 

Para tal fim, os dais poises concordam em proceder a 
trocas de informa~oes sabre questoes bilaterais ou 
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multilaterais de interesse comum, por via diploma
tica ou por intermedio do Comissao Mista institufdo 
pelo Artigo VI do presente Tratado. 

artigo Ill 

As Altos Partes Contratantes reolizarao consultas sa
bre os grandes problemas internacionais que afetem 
OS interesses dos dais Estados ou que se refiram a 
instaura~ao de uma ordem econcimica internacional 
mais justa e eqiiitativa. 

artigo IV 

As Altos Partes Contratantes se comprometem a pro
mover uma coopera~ao estreita em todos as domf
nios com vistas ao desenvolvimento econcimico de 
seus Estados e ao progresso social de seus povos. 

artigo V 

As Altos Partes Contratantes se comprometem a faci
litar a livre circula~ao de pessoas e de bens entre 
seus dais poises, no quadro de suas respectivas legis
la~oes. 

artigo VI 

As Altos Partes Contratantes instituem uma Comissao 
Mista de Coopera~ao Brasileiro-Marfiniana encarrega
da de zelar pela realiza~ao dos objetivos definidos 
no presente Tratado, de acompanhar a aplica~ao dos 
acordos concluidos entre os dais poises e de fazer 
aos Governos as recomenda~oes que julgue oportunas. 

artigo VII 

A Comissao Mista e constitufda: 

dos Ministros dos Rela~oes Exteriores; 

de Ministros; e 

- de peritos. 

artigo VIII 

A Comissao Mista se reunira uma vez coda dais anos, 
altemadamente, nos dais poises. 

A Comissao submetera a aprova~ao dos dais Governos 
todas as medidas suscetiveis de refor~ar a coopera
~ao entre as duos Partes. 

A Comissao podera se reunir a qualquer tempo entre 
umo sessao e outra, a pedido de uma das Partes. 

artigo IX 

A Comissao Mista fixara as regras de sua orgoniza
~ao e funcionamento. 

artigo X 

0 presente Tratado entrara em vigor provisoriamente 
no momenta do assinatura e, definitivomente, no dia 
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do troca dos instrumentos de ratifica~ao pelos dais 
Governos, de acordo com seus respectivos procedimen
tos constitucionais. 

artigo XI 

0 presente Tratado ter6 vigencia por um perlodo ili
mitado. Contudo, coda uma das Altos Partes Contra
tantes poder6 notificar por escrito a outra sua de
cisao de denunci6-lo. Neste coso, o denuncia surtir6 
efeito seis meses a cantor do data de recebimento 
do notifico~ao. 

Em fe do que, os plenipotenci6rios das Altos Partes 
Controtantes assinaram o presente Tratado, em dais 
originais, redigidos nos idiomas portugues e francis, 
sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Feito no cidade de Brasilia, aos 14 dias do mes de 
setembro de 1979. 

brasil e paraguai criam grupo de trabalho 
para interconexio ferroviciria 

Acordo, por troca de Notas, entre 
o Brasil e o Paraguai, para constitui~iio 
de um Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre 
lnterconexiio Ferroviaria entre os dois 
paises, assinado no Palacio do ltamaraty em 
Brasilia, em 17 de setembro de 1979, 
pelo Ministro de Estado das lela~ies 
Exteriores, lamiro Saraiva Guerreiro, e 
pelo Embaixador Extraordinario e 
Plenipotenciario do Paraguai, Jose Antonio 
Moreno. 

A Sua Excelencia o Senhor Jose Antonio Moreno, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario 
do Republica do Paraguai. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 
Excelencia que o Governo brasileiro esta disposto a 
adotar medidas com vistas a realiza~iio dos estudos 
necessaries a interconexiio ferroviaria entre o Brasil 
e o Paraguai, tal como previsto no Artigo XI do Tra
tado de Amizade e Coopera~iio assinado em 4 de 
dezembro de 1975. 

2. Nesse senti do, fica constituido o Grupo de Tra
balho Ad-Hoc sabre lnterconexiio Ferroviaria entre 
o Brasil e o Paraguai, integrado par representantes 
de coda Parte, com a finalidade de estudar e formu
lar as bases de um entendimento sabre o assunto. 

3. A presente Nota e a de Vossa Excelencia, de 
igual tear e mesma data, constituem Acordo entre 
nossos dais Governos sabre a materia. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelencia os protestos do minha alta estima e mui 
distinta considera~iio. 

lamlro Saraiva Guerreiro 
Ministra de Estado das Rela~oes Exteriores 

acordo modifica a rota brasilelra ncr 
transporte aereo com o reino unidc 

Acordo, por troca de Notas, entre 
o Brasil e o Ieino Unido da Grii-Bretanha 
e lrlanda do Norte, modificando a rota 
airea brasileira entre os dois palses, 
assinado no Palacio ltamaraty em Brasilia 
em 21 de setembro de 1979, pelo 
Ministro de Estado das lela~ies Exteriores, 
lamiro Saraiva Guerreiro, e pelo 
Embaixador do Ieino Unido da Grii·Bretanha 
e lrlanda do Norte, Sir Norman Statham. 

A Sua Excelencia Sir Norman Statham, 
KCMG, CVO 
Embaixador do Reina Unido do Grii-Bretanha e 
I rlanda do Norte. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento do Nota n.0 292 
datada de 12 de setembro de 1979, pela qual Vossa 
Excelencia se refere as recentes converso~oes entre 
autoridades aeronauticas do Brasil e do Reina Unido, 
e cujo tear e 0 seguinte: 

"Tenho a honra de referir-me as recentes negocia
~oes entre representantes do Governo do Reina Uni
do do Grii-Bretanha e lrlanda do Norte e do Go
verna do Republica Federative do Brasil, referen
tes ao Acordo sabre Transporte Aereo entre nos
sos Governos, assinados no Rio de Janeiro em 31 
de outubro de 1946, e ratificado par Notas troco
das em 5 de janeiro de 1977 (a partir de agora 
referido como "o Acordo"). 

Como resultado dessas negocia~oes e de confor
midade com o Artigo VII do Acordo tenho a honra 
de propor que a Parte II do Quadro de Rotas do 
Anexo ao Acordo que descreve a Rota Brasileira 
seja modificada como segue: 

"Pontos no Brasil, via Africa Ocidental e/ou 
pontos intermediaries no Europa para Londres 
e.fou Manchester, e dai para Amsterdam e/ou 
Frankfurt e/ou Poises Escandinavos". 

Coso a proposta acima seja aceita pelo Governo 
do Republica Federative do Brasil, tenho a honra 
de propor que a presente Nota, juntamente com 
sua resposta nesse sentido, constitua um Acordo 
entre nossos dais Governos, o qual entrora em 
vigor no data de sua resposta". 

2. Apraz-me informer Vossa Excelencia do concor
dancia do Governo brasileiro com a proposta contida 
no Nota em apre~o, a qual, com a presente respasto, 
constitui a troca de Notos prevista no Artigo VII do 
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Acordo sobre Tronsporte Aereo, e que passa a vigo
rar a partir de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha alta estima e mui dis
tinta considera~ao. 

Ramlro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores 
do Republica Federativa do Brasil 

troca de notas modifica o anexo do acordo 
sobre transportes aereos brasil-fransa 

Nota verbal entre o Minist6rio das 
Rela~ies Exteriores e a Embaixada 
da Fran~a em Brasilia, em 26 de setembro 
de 1979, estabelecendo modifica~ies 
no anexo do Acordo sobre Transportes 
A6reos Regulares entre os dois poises. 

0 Ministro das Rela~oes Exteriores cumprimenta a Em
baixado do Fran~a e tem a honra de acusar recebi
mento do Nota-verbal n. 0 1.930 datada de 26 de se
tembro de 1979, cujo teor e 0 seguinte: 

"A Embaixada da Fran~a apresenta seus cumpri
mentos ao Ministerios das Rela~oes Exteriores e, 
com referenda a nota n.0 DTC/DE-1/145/680.4 
(846) (F37), de 28 de julho de 1979, tem a honra 
de levar ao seu conhecimento que, no curso das 
conversa~oes aeron6uticas franco-brasileiras havi
das no Rio de Janeiro, nos dias 17 e 18 de maio 
de 1979, entre uma delega~ao brasileira e uma 
delega~ao francesa, as duos delega~oes convieram 
ao seguinte: 

I - Quadro de Iotas 

a) as duos delega~oes concordaram em acrescen
tar os seguintes pontos aos Quadros de Rotas 
estabelecidos na troca de notas franco-brasi
Jeira de 22 de mar~o de 1977: 

(1) Quadro de Rotas brasileiras 
pontos intermedi6rios 
rota n.0 1 via Atlantica Sui: PORTO. 

(2) Quadro de Rotas francesas 
pontos intermedi6rios 
rota n.0 1 ¥ia Atlantica Sui: RECIFE 

b) A delega~oo francesa expressou o desejo de 
que no Quadro de Rotas francesas acima men
cionado figurasse "Recife ou Salvador". 

c) as duos delega~oes concordaram em que nos 
servi~os sabre a rota brasileira n.0 2, via 
Atlantica Media, a empresa brasileira operar6 
obrigatoriamente em Belem, ou Manaus, ou um 
outro ponto na regiao amazonica, em ambos 
os senti dos. 
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d) ambos as delega~oes acordaram que o "pan
to intermedi6rio na Europa" a que se refere 
a rota n.0 2, do Quadro de Rotas brasileiras 
poder6 ser qualquer ponto em territ6rio euro
peu, desde que em coda servi~o seja utilizado 
um mesmo ponto em ambos os sentidos. 

2 . Capacldade 

As duos delega~oes concordaram no conven1enc1a de 
modificar a reda~iio do item IV da Ata Final assina
da em 6 de maio de 1975, confirmoda por troca de 
notas diplom6ticas de 22 de mar~o de 1977, no for
ma que se segue: 

ATLANTICO SUL 

As empresas designodas pelas Partes Contratantes po
derao operar semanalmente, em ambos os sentidos, 
os seguintes servi~os nos rotas I dos respectivos Qua
d ros de Rotas: 

BRASIL 

Em 1979: ate 5 servi~os de DC-1 0 com oferta de 
1.100 assentos, e 2 servi~os de B-707 exclusive
mente carguei ros. 

- A partir de 1.0 de novembro de 1980: ate 6 servi
~os de DC-1 0 com oferta de 1.250 assentos, e 2 
servi~os de B-707 exclusivamente cargueiros ou 1 
8oeing-747 /F ou similar. 

FRAN~ A 

- Em 1979: 2 servi~os de Concorde com 100 assentos 
coda; 3 servi~os de B-747 com oferta de 900 assen
tos; e 1 servi~o com 8-707 exclusivamente car
gueiro. 

- A partir de 1.0 de novembro de 1980: 2 servi~os 
de Concorde com 100 assentos coda; 4 servi~os 
de 8-747 com 1.050 assentos; e 1 servi~o de 
B-747 /F exclusivamente cargueiro. 

ATLANTICO MIDIO 

As empresas brasileiras designadas poderoo operar se
manalmente, em ambos os sentidos, os seguintes servi
~os na rota 2 do respective Quadro de Rotas: 

- Em 1979: 2 servi~os de B-747 ou similar, ou 3 
servi~os de B-707 sendo um exclusivamente car
gueiro. 

Nota: No coso de um dos servi~os mistos ser opera
do com aeronave de grande porte, o servi~o exclusi
vamente cargueiro ser6 realizado com 8-707 ou similar. 
Os novas servi~os exclusivamente cargueiro da empre
sa brasileira deveriio ser operados distintamente, nos 
rotas 1 e 2, ficando a criteria da empresa escolher 
em qual delas operar6 inicialmente, em 1979, o pri
meiro desses servi~os, entendendo-se que o segundo 
noo se iniciar6 antes de 1.0 de novembro de 1980. 
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A Embaixada do Fran~a tern a honra de comunicar 
ao Ministerio dos Relac;oes Exteriores que os dispo
sic;oes acima tim a plena concord6ncia do Govemo 
frances. 

Coso o mesmo se verifique do porte do Govemo do 
Republica Federativa do Brasil, a Embaixada do Fran· 
c;a tem a honra de propor ao Ministerio das Relac;oes 
Exteriores que a presente nota e a resposto do Minis· 
terio das Relac;oes Exteriores do Republica Federativa 
do Brasil constituem a troca de notas prevista no 
Artigo VIII do Acordo sobre Tronsporte Aereo entre 
a Republica Federotiva do Brasil, firmodo em Paris 

em 29 de outubro de 1965, para vigorar a partir de 
hoje. 

A Embaixaoo aproveita o apartunidade para renovar 
ao Ministerio os protestas de sua alta cansiderac;aa". 

2. 0 Ministerio das Relac;oes Exteriores informa a 
Embaixada do Franc;a do concord6ncia do Govemo 
brasileiro com a proposta contioo no Nota em apre
c;o, a qual, com a presente resposta constitui a troca 
de Notas previstas no Artigo VIII do Acordo sobre 
Transportes Aereos entre os dois poises, com vigincia 
a partir de hoje. 
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a despedida do embaixador canadense, 
iames howard stone 

Do discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, 
no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 

3 de julho de 1979, por ocasiiio da 
solenldade de despedida do 

Embabcador do Canada, James Howard 
Stone, que deixou suas fun~iies no Brasil: 

"Parte hoje Vossa Excelencia, apos dais anos e meio 
a frente do representa~iio di plomatica canadense em 
Brasilia. Nesse periodo especialmente criativo e dino
mico das rela~iies entre o Brasil e o Canada, com de
dica~iio e reconhecida competencia profissional soube 
Vossa Excelencia fazer de sua gestiio exemplo de em
penho em prol do aprofundamento do tradicional ami
zade que une nossos dais poises. Niio poderia deixar 
de salientar, a proposito, a colabora~iio do Senhora 
Stone, cuja simpatia sera por muito tempo recordada 
em Brasilia. 

Dentro desse quadro de intensifica~iio do relaciona
mento entre o Brasil e o Canada, e meu desejo citar 
dais setores particularmente significativos: a expan
siio do comercio bilateral, e a coopera~iio tecnica que 
recebe o Brasil, por intermedio do Agencia Canadense 
para o Desenvolvimento lnternacional. 

Com efeito, nos ultimos dais anos, o intercombio co
mercia! acusou expressivo indice de crescimento, sen
do importante notar que as vastas potencialidades des
se comercio bilateral niio foram ainda completamen
te exploradas. Cumpre-nos, portanto, prossegui r no 
tarefa de criar condi~iies coda vez mais propicias a 
essa expansiio do intercombio. Para tanto, dispomos 
de eficiente mecanismo para periodica troca de ideias 
e acerto de posi~iies: a Comissao Mista Brasil-Canada 
sabre Rela~iies Comerciais e Economicas, cuja ultima 
reuniiio se realizou em abril de 1978. 

No campo do coopera~iio tecnica, desejo ressaltar a 
satisfa~iio do Governo brasileiro em poder cantor 

com a colabora~iio canadense, que tomou posslvel a 
aprova~iio e execu~iio, ora em andamento, do II Pro
grama Nacional de Coapera~iio Tecnica entre nossos 
poises. Saliento, igualmente, a feliz coincidencia do 
presen~a de Vossa Excelencia no Brasil com a imple
menta~iio desse Programa, o qual constitui eficiente 
instrumento de canaliza~iio de recursos para setores 
prioritarios de nosso desenvolvimento cientlfico e 
tecnologico. Alias, nunca sera demais frisar o papel 
que tern desempenhado o Canada com rela~iio ao pro
cesso de desenvolvimento do Brasil, em vorios se
tores. 

~-me grato relembrar, entre as visitas ocorridas du
rante os ultimos dais anos e meio, a honrosa presen
~a no Brasil do Senhor Donald Campbell Jamieson, no 
epoca Secretario de Estado para Negocios Exteriores, 
ocasiiio em que foram assinados importantes do
cumentos destinados a intensificar e aperfei~oar a 
coopera~iio entre o Brasil e o Canada. 

Senhor Embaixador, niio preciso fazer urn exaustivo 
retrospecto das rela~iies brasileiro-canadenses duron

,J!i sua permanencia no Brasil para demonstrar quiio 
proficua e importante se revelo uma aproxima~iio 
ainda maior entre nossos poises, baseada no sistema 
de valores e conjunto de interesses que comparti
lhamos. 

Pe~o a todos que brindem comigo a saude de Sua Ma
jestade a Rainha Elizabeth II e a prosperidade do 
povo do Canada, a amizade e a coopera~iio entre nos
sos poises, bern como a saude e a felicidade de 
Vossa Excelencia e do Senhora Stone." 

ao deixar o brasil, embaixador da tailindia 
recebe a cruzeiro do sui 

Do discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, 
no Palacio do ltamaraty em BrasOia, em 

6 de setembro de 1979, por ocasiao 
da solenidade de despedida do Embaixador 

da Tailiindia, Chamon Prahulrat, que 
que deixou suas fun~ies no Brasil: 
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II Ao final de tres a nos a frente do misscio tailandesa 
em nosso pais, Vossa Excelencia deixara o Brasil com 
o justa orgulho e satisfa~iio de ter contribuldo para 
o estreitamento das rela~iies entre nossos Governos e 
povos. A despeito do distancia que nos separa, tanto 
do ponto de vista geogrOfico, quanta hist6rico, nos
sos poises estiio irmonodos por aspira~iies comuns as 
na~iies em desenvolvimento e pela cren~a no valor 
do coopera~iio entre os povos. Ha, por isso, bases s6-
lidas para uma crescente aproxima~iio entre o Brasil 
e a Tailandia. 

No realidade, no mundo em que vivemos, o dialogo 
entre os Governos se faz imperative, para a realiza
~cio dos objetivos nacionais. Nesse horizonte, o born 
relacionamento entre nossos dois poises evidencia de 
forma eloquente o quanta e viavel e fecundo esse 
caminho. 

Pelo car6ter pacifica e construtivo do politico exter
na do Brasil e do Reina do Tailandia, as tradi~iies 
diplom6ticas de nossos poises apresentam pontos de 
similitude. Assim, diante do evolu~iio permanente e 
por vezes dramcitica no panorama internacional, rea
gimes com objetividade, propugnando pelo respeito 
a soberania e autonomia de coda pals como a f6rmu
la justa para a consecu~iio dos intereses nacionais. 
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Em decorrencia de esfor~o mutua, observa-se que o 
intercambio comercial, embora ainda modesto, apre
senta evolu~iio sistematica, e que a coopera~iio indus
trial, sugerida pela similaridade de condi~iies geo
economicas, principia a se expandir. Sao os meus vo
tos que o trabalho desenvolvido por Vossa Excelencia 
no sentido do plena realiza~iio do potencial de coo
pera~cio entre nossos poises ser6 motivo de inspira
~iio e estimulo para os que vierem depois. 

Senhor Embaixador, 

0 sentimento de perda que nos traz a sua partido e 
compensado pela certeza de que teremos sempre em 
Vossa Excelencia urn verdadeiro e dedicodo amigo do 
Brasil. Em reconhecimento aos servi~os prestados em 
favor de urn relacionamento coda vez mais intenso 
entre nossos poises, o Senhor Presidente do Republica 
houve por bern agraciar Vossa Excelencia com a Grii
Cruz do Ordem National do Cruzeiro do Sui, que tive 
o prazer de entregar-lhe mementos atrcis. 

Pe~o que aceite, juntamente com a Senhora Chamong 
Prahulrat, cujo amcivel convlvio tanto marcou a so
ciedade desta cidade, os votos de felicidode pessoal 
e de continuodo exito profissional que lhe fazemos eu 
e minha mulher." 
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chanceler do iapiio agradece 
acolhida no brasil 

Telegrama do Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros do Japiio, Sunao Sonoda, ao 
Chanceler Saraiva Guerreiro, enviado 
•• 23 de agosto de 1979: 

Quero expressar meus agradecimentos pela profunda 
considera~ao que recebi do povo e do Governo brasi
leiros. Em nome do Ministro do Agricultura, Floresta 
e Pesca, Michio Watanabe, Ministro do Comercio ln
ternacional e do Industria, Masumi Esaki, Ministro 
dos Transportes, Kinji Moriyama, toda a comitiva e 
no meu proprio, foi um grande prazer termos sido 
recebidos pelo Excelentrssimo Senhor Presidente do 
Republica Federativa do Brasil e ouvimos conversa
~oes francas e frutlferas e estou confiante em que 
as rela~oes de amizade e coopera~iio existentes tradi
cionalmente entre o Japiio e o Brasil tornar-se-iio 
coda vez mois estaveis daqui em diante. 

Aproveito a oportunidade para agradecer os aten~oes 
recebidas e renovar ao Excelentissimo Senhor Presi
dente os votos de felicidade e prosperidade ao povo 
brosilei ro. 

Sunao Sonoda 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Japiio 

o falecimento do presidente de angola, 
agostinho neto 

Mensagem do Presidente Joiio Figueiredo 
ao Comiti Central do Movimento Popular 

de Liberta~iio de Angola e do 
Chanceler Saraiva Guerreiro ao Ministro 
das Rel~oes Exteriores de Angola, 
Paulo Teixeira Jorge, a proposita do 
falecimento do Presidente angolano, 
Agostinho Neto, e divulgadas pelo ltamaraty 
a imprensa em 13 de setembro de 1979: 

mensagem do presidente figueiredo 

Ao Comite Central do Movimento Popular de Liberta
~iio de Angola, 

Em nome do povo e do Governo brasileiras e no 
meu proprio, rogo aceitar as expressoes do meu pro
funda pesar pelo falecimento de Sua Excelincia o 
Doutor Agostinho Neto, Presidente do Republica Po
pul;r de Angola. 

Joiio Baptista de Oliveira figueiredo 
Presidente do Republica Federativa do Brasil 

mensagem do ehanceler saraiva guerreiro 

Excelentissimo Senhor Paulo Teixeira Jorge, 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Republica 
Popular de Angola, 

Profundamente consternado com o subito e prematuro 
falecimento de Sua Excelincia o Doutor Agostinho 
Neto, . Presidente do Republica Popular de Angola, 
pe~o aceitar minhos mais sentidas condolencias. 

Com a mais alta considera~iio, 

Ramiro Saraiva Guerreiro, 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores 
do Republica Federativa do Brasil 
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comissao mista de inspe~io dos marcos 
da fronteira brasil-argentina 

Brasil e Argentina realizaram, em Brasilia, no mes 
de agosto de 1979, a IX Conferencia do Comissao 
Mista de lnspe~;ao dos Marcos do Fronteira entre os 
dois poises, durante a qual foram abordados diver
sos asuntos de interesse comum, aprovadas as atas 
assinadas em campanha e efetuado urn intercc1mbio 
de documenta~;ao tecnica. 

Os principais pontas constantes do agenda do IX Con
ferenda do Comissao Mista de lnspe~ao dos Marcos 
do Fronteira Brasil-Argentina foram: informa~ao sa
bre a execu~aa do plano de trabalho estabelecido no 
Ata do a_a Conferencia; considera~;ao e aprova~ao das 
Atas assinadas em Campanha; intercc1mbio de do
cumenta~ao tecnica; plano de trabalho para a pro
xima campanha. 

A delega~ao brasileira a IX Conferencia do Comissao 
Mista de lnspe~;ao dos Marcos do Fronteira Brasil
Argentina foi integrada pelas seguintes pessoas: Co
ronel Juvenal Milton Engel, Coronel Rubens Onofre 
de Azevedo Moraes, Major Prim Duarte de Morais, 
Astronomo Francisco Lancon e Tenente Raymundo 
Alberto Faria de Araujo. A delega~;ao argentina foi 
composta pelo General-de-Divisao Luiz Maria Miro, 
Coronel Aurelio Aristobulo Luchetti, Coronel Emilio 
Carlos Maria Casares, Geodesista LuIs Ramon Alfonsin, 
Top6grafo Victor Axel Farina e Nicolas Roman Saba
tini. 

o seminario sobre servi~os nacionais 
de promo~io comercial 

Realizou-se, em setembro de 1979, em Brasilia, o Se
minario s()bre Servi~os Nacionais de Promo~;ao Co
mercial, que, reunindo 15 altos funcionarios dos ser
vi~;os de promo~;ao comercial de poises das Americas 
Central e do Sui, altlm de sete representantes brosi
leiros, discutiu as diversas experiencias obtidas no 
setor para o estabelecimento de objetivos priorit6rios 
de promo~ao comercial para a America Latina. 

0 encontro, tal como foi concebido pelo Centro de 
Comercio lnternacional UNCTAD/GA TT, teve par obje
tivos gerais o aumento do potencial exportador dos 
poises do continente latina-americana, particularmen
te de produtos nao-tradicionais, e promover a coope
ra~;ao entre o lTC - International Trade Center - e 
a America Latina no campo do promo~ao comercial. 
Em termos especificos, o Seminario teve os seguintes 
objetivos: estabelecer objetivos prioritarios de promo
~ao comercial para a America Latina; promover a tro
ca de experiencia entre os servi~os de prom~iio co
merdal latino-americanos, nas areas de organiza~iio 
planejamento e controle or~amentario; identificar no
vas oportunidades de exporta~;iio para a America La
tina. 

0 Seminario sabre Servi~os Nacionais de Promo~iio 
Comercial insere-se no quadro do Programa de Coo
pera~iio Tecnica entre Poises em Desenvolvimento, das 
Na~iies Unidas, com a colabora~;iio do Governo brasi
Jeiro. 
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